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اء إهد
 

 ........هذه الرسالة مهداة إلى

, إلى منبع الخٌر الدافق, إلى الؽالً الذي سكن فً أعماقً, النجم الساري فً سماء أفقً
الوالد ..إلٌك أٌها, والحنان الوافر إلى المربً الفاضل الذي نسج لً طرٌق النجاح فً حٌاتً

عبد هللا باهمٌم .... الحبٌب
والشمس الوضاءة التً أنارت لً دروب النجاح فً , فاضلةوالمربٌة ال, وإلى الحب الصادق

الوالدة ..إلٌك أٌتها, الحٌاة فرفعت ٌداها إلى السماء داعٌة هللا لتوفٌقً وتسهٌل أموري
وفاء شعٌشع .... الحبٌبة

واهتممتم , فقد ربٌتمونً أحسن تربٌة وأعنتمونً فً إكمال دراستً, أشكركم شكراً ال حد له
وحسن صحبتكم فً .وأن ٌعٌننً على بركم, فأسأل هللا أن ٌبارك فً حٌاتكم, بً فً كل شؤونً

... الدنٌا
وائل عبد .... زوجً الحبٌب المهندس...واعتذار عن التقصٌر اهدٌها إلى, واعترافا بالجمٌل
.. فقد ٌحتار حرفً وال ٌدري كٌؾ ٌسطر لك كلمات الشكر التً تفً بحقكالحمٌد كلكتاوي 

... نً لوقوفك معً وبجانبً صدقنً لن أنسى وكٌؾ أنسى وقفة محب وتعبر عن مدى امتنا
كما ....ووفاء قلب عرؾ معنى الوفاء فشكراً ٌحمل فً طٌاته اسما معانً التقدٌر واالمتنان

إلى طٌوري الصؽٌرة , وإهمال اهتمامً, اهدٌها إلى ثمار ؼرسً التً تحملت عطش تقصٌري
... التً مألت تؽرٌدها منزلً إلى

( وسن ورسن, عبد الحمٌد)ئً األعزاء أبنا.
والمنارات الشامخة فً , والنسمات الزاهرة فً بستانً, وال أنسى البسمات العطرة فً قلبً

 هوازن,هناء,هنادي , أركاناحمد و)إخوانً وأخواتًوالشموع المضٌئة من حولً , حٌاتً
األحباء فلكم كل الحب  ( هدٌلو
.... الدٌنٌا إخوتً إلى ٌوم  ٌا أبناء باهمٌم 

ٌا من أكن لكم فائق الحب , كما أسوق إهدائً عبر عبٌر الورد وعطر الزهر إلى أهل زوجً
 لحماتً الغالٌة رمزٌه سقطًو  لحماٌة القدٌر عبد الحمٌد كلكتاويفالشكر الخاص ,واالحترام

 و ءوفا, وداد) إلى أبناء عبدا لحمٌد كلكتاوي وال ٌفوتنً الشكر . فلكم منً الحب واالحترام
الذٌن جمعتهم بً إخوة الدنٌا فنعم إخوة الدنٌا انتم ونعم األهل انتم فشكرا   (وجدي 

.      على ما قدمتموه لً من حب وتشجٌع ودعاء خالص إلتمام بحثً عبد الحمٌد كلكتاوي آل
 
 

 
 



 ه 

 
 

 شكــر وتقدٌر
 
 
 

أحيدٍ , ٖر هتبسّأهتشٌب هتبس اهخلّْ خ, اهحيد هلل اهذٔ جؽوٌب خٖر أيج أخرجح هوٌبس     
رفػ شأً , ّيبهم اهيوم ّٖى اهؽرض, رة اهشيبّاح ّاألرض, ّأشنرٍ ّأخّة إهَٖ ّأشخغفرٍ

اهٌتٕ ّصوٓ اهلل ؼوٓ اهرشّل اهنرٖى , اءكبرٌِى تَ ّتيالئنخَ تبهّحٕ يً اهشى, اهؽوى ّاهؽويبء
صحتَ ّؼوٓ آهَ ّ, ّفرق تًٖ شبئر اهخوق ّتًٖ شبهنَٖ, حد ؼوٓ اهؽوى ّرغة فَٖ ,اهؽعٖى

....... أجيؽًٖ
ّهنً , ّاألفنبر ُبئيج ّٖؽجز ؼً اهشنر اهوشبً, إٌٕ أرْ اهيشبؼر خخٌبذر أيبيٕ ّاجيج     

... أُدٖنى نويبح شنر تؽدد كظراح اهيظر شظرخِب ؼرفبًٌب ّخلدٖرًا هوجيٖل
هذا أكدر جِّدم اهيطٌٖج , ّهإلتداغ أٌبس ٖحصدٌَّ, إً هوٌجبح أٌبس ٖلدرًّ يؽٌبٍ     
فرّحم اهيرحج , أشخبذ اهخزف تجبيؽج أى اهلرْ أحند نحند رنلي فيرق/دٔ اهفبطل أشخبذ

ّؼظبؤم اهلٖى ّخّجِٖبخم اهتٌبءث ُٕ ؼٌّاً إتداؼم فأٌح أُل هوشنر ّاهخلدٖر فوم نل اهشنر 
..... ّنل اهخلدٖر

جيؽٌب  فلد, ّؼوٓ ظرٖق اهؽوى ّاهخٖر ؼرفٌبُى, نيب أخلدى تبهشنر إهٓ يً فٕ اهلل أحتتٌبُى     
ؼيٖدث نوٖج اهخرتٖج هالكخصبد اهيٌزهٕ , ّهنى اهخلدٖر نوََّ, فونى اهحة جوَّج, تنى اهؽوى ّاهخؽوٖى
ّإهٓ , فبطنة عريف /دّإهٓ ينخة اهدراشبح اهؽوٖب ّّنٖوخَ  ثريب العتبسي /دّاهخرتٖج اهفٌٖج 

. هيدح ّاهذٌبءفٌؽى اهشّاؼد أٌخى فونى أشيٓ ا, تتره خصيفبه /درئٖشج كشى اهخرتٖج اهفٌٖج 
ّاهييذوًٖ  نيب أخلدى تبهشنر ّاهؽرفبً إهٓ األشبخذث اهيّكرًٖ أؼطبء هجٌج اهيٌبكشج ّاهحنى     
هخفطوِى تلتّل  ّذهم, ألتبزسهير نحند الغرية /د.م.عبئصة فتح اهلل درويش و أ/ د.أفٕ 

.... يٌبكشج ُذا اهتحد اهيخّاطػ ّأخيٌٓ يً اهلل أً ٖجزِٖى ؼٌٕ خٖر اهجزاء
. ّأً ٖخلتوَ يٌٕ, خٖرًا أدؼّا اهيّهٓ ؼز ّجل أً ٖجؽل ؼيوٕ خبهصًب هّجَِ اهنرٖىّأ
 

التبحثـة                                             
هبله تبهنيم                                             
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مستخلص البحث 

:  تناول هذا البحث

. خل الستحداث صٌاغات خزفٌة بنائٌةدراسة تحلٌلٌة للقباب اإلسالمٌة كمد

المتأمل لفن العمارة اإلسالمٌة ٌالحظ أنه فن ٌختلؾ عن الفنون من حٌث طابعة العام           

فهو فكر فلسفً مصدرة العقٌدة اإلسالمٌة وٌحتوي , وخصائصه وفلسفته حتى نواتجه النهائٌة

ثٌر من الدراسات واألبحاث للكشؾ على أبعاد فكرٌة ومضامٌن فلسفٌة عمٌقة مازالت تحتاج الك

 وعناصرهومن خالل ذلك ٌأتً هذا البحث للتركٌز على التراث المعماري , عن مكوناتها

الدقٌق وحصر  التخصٌصإال أن ؼنى هذا التراث وثرائه ٌجعلنا تلجأ إلى , المعمارٌة وزخرفته

كٌة بمصر كعنصر من البحث على دراسة وتحلٌل مختارات متنوعة من القباب اإلسالمٌة المملو

فنٌة وجمالٌة تدعم العملٌة اإلبداعٌة عن طرٌق تناول العناصر المعمارٌة وما تحتوٌه من قٌم 

القباب بروح العصر من خالل ثقافتنا الفنٌة المعاصرة لنرى إنتاج صٌاؼات خزفٌة بنائٌة جدٌدة 

, شكٌل الخزفً بشكل خاصتساعد فً إثراء القباب اإلسالمٌة العملٌة الفنٌة بشكل عام ومجال الت

فلهذه الدراسة أهمٌة باعتبارها أحد المداخل الجادة لربط الممارسات العملٌة للتشكٌالت الخزفٌة 

وذلك عن طرٌق إلقاء  البنائٌة بالجمالٌات النابعة من دراسة وتحلٌل القباب اإلسالمٌة المملوكٌة

والربط بٌن جوانبها الفنٌة  الضوء على القباب اإلسالمٌة المملوكٌة وعناصرها الزخرفٌه

. والفكرٌة والمنجزات العملٌة للصٌاؼات الخزفٌة البنائٌة

ودراسة الخصائص البنائٌة والزخرفٌة للقباب اإلسالمٌة المملوكٌة واالستفادة منها فً      

وتتبع الدارسة المنهج التارٌخً والوصفً التحلٌلً من خالل , استحداث صٌاؼات خزفٌة بنائٌة

ومضامٌنها  احلٌل لمختارات من القباب اإلسالمٌة المملوكٌة للتعرؾ على أنواعهوصؾ وت

كما قامت الباحثة بدراسة المدرسة البنائٌة وقٌمها الفنٌة فً التشكٌل الخزفً واستنتاج , الفلسفٌة

. العالقة بٌنها وبٌن القباب اإلسالمٌة المملوكٌة

الذاتٌة من خالل أعمالها التً قدمتها فً الدراسة  كما تقوم دراسة الباحثة على منهج التجربة     

 استمارةمن المتخصصٌن لتقٌٌم اإلنتاج من خالل  مجموعةوعرض إنتاج الدارسة الخزفً على 

إحصائٌة تحمل نقاط ومحاور أهداؾ البحث ثم حصر هذه النتائج لمعرفة ذات دالله  استبٌان

فروض البحث وفً نهاٌة الدراسة ظهرت مدى إجماع المحكمٌن على محاور القٌاس التً تحقق 

الفنٌة وكان لفن بناء  تعدة نتائج أرزها أن فلسفة العمارة اإلسالمٌة أثرت فً كثٌر من االتجاها



 ز 

القباب نصٌب من هذا وأن دراسة وتحلٌل هذه القباب ٌمكن من خالله استلهام صٌاؼات فنٌة 

راسة وتحلٌل الدراسة للقبة جدٌدة فً مجال الفن عامة ومجال الخزؾ خاصة فمن خالل د

اإلسالمٌة المملوكٌة واستحداث صٌاؼات خزفٌة بنائٌة تعتمد على قٌمها الفنٌة الجمالٌة وأنهت 

. الباحثة البحث بعرض النتائج والتوصٌات والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

Address this research:  

Analytical study of the Islamic domes as input for the development 

of structural ceramic formulations.  

          Anyone who examines Islamic architecture notes that art differs 

from art in general in nature, characteristics and philosophy until the 

final outputs, it is a philosophical thought of exporting the Islamic faith 

and has the dimensions of the intellectual and profound philosophical 

implications still need a lot of studies and research to detect the 

components, and that comes through this research to focus the 

architectural heritage and architectural elements and decoration, but the 

richness of this heritage and richness we resort to the exact allocation 

and narrow the search to examine and analyze a variety of selections 

from the domes of the Islamic Mamluk Egypt as architectural elements 

and what they contain of artistic values and aesthetic support the creative 

process by addressing the domes of the spirit of the times contemporary 

art through our culture to see the production of new structural ceramic 

formulations help to enrich the domes of the Islamic artistic process in 

general and the composition of ceramics in particular, the importance of 

the study is for these as one of the entrances Avenue to link the practices 

of the ceramic structural formations Paljmagliat emanating from the 

study and analysis of the Islamic Mamluk domes and through the 

dumping of light on the Islamic Mamluk domes and decorative elements 

and the linkage between the technical aspects, intellectual and practical 

achievements of the structural ceramic formulations.  

     And study the structural and decorative characteristics of the Islamic 

Mamluk domes and benefit from the development of structural ceramic 

formulations, the study methodology and track historical and descriptive 



 

 

analysis through description and analysis of the selection of the Islamic 

Mamluk domes to identify the types and philosophical implications, as 

the researcher to study school structural and functional values in the 

starting ceramic and derive the relationship between them and between 

the Islamic Mamluk domes.  

     Is also a researcher on the study methodology own experience 

through its work by the study and presentation of the production of 

ceramic study on a group of specialists to assess the production through 

a questionnaire with statistical significant bearing points and axes of the 

objectives of the search and inventory of these results to determine the 

consensus of the arbitrators on the axes of measurement verification 

hypotheses at the end of the study revealed several results Orzha that the 

philosophy of Islamic architecture influenced many of the artistic trends 

and the art of building domes share of this and the study and analysis of 

these domes from which to inspire new art formulations in the field of art 

in general and especially in ceramic Through study and analysis of the 

study Dome of the Islamic Mamluk and the development of structural 

ceramic formulations based on aesthetic values, and ended the researcher 

introduced the research findings and recommendations and references. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 

Introduction 

 

    The development of formulations in the field of structural ceramic 

pottery is one of the entrances important beneficiaries of severe Tina and 

composition, based on the study and analytical insight into the elements 

of the Islamic architectural heritage, which is central to such a 

development.  

     During the study dealt with the center of the Islamic architectural 

heritage and of a dome as a source for the development of structural 

ceramic formulations show the importance of these architectural 

elements and what they contain values must be the artist or the student 

should not have overlooked the study elaborated the research problem is 

that you can enrich the creative process in the formation of ceramic 

through the use of the analytical study of the Islamic domes as an input 

for the development of formulations using the structural properties of 

ceramic structural plastic hub for research.  

     Accordingly, the study has identified the following assumptions:  

     The possibility of deriving the values of technical study and analysis 

of the Islamic Mamluk domes and to take the property structural plastic 

hub of the school to find artistic values, consistent with the artistic values 

of the Islamic Mamluk domes serve the development of ceramic forms 

of constructivism.  

     And to verify the validity of the hypotheses put forward the study 

dealt with the descriptive analytical approach applied in six chapters, 

namely:  

Chapter I: includes the subject of study and the background and the 

research problem and its importance and its objectives and Frodah 



 

 

addition to the border and the approach and terminology.  

Chapter II: includes studies related to research.  

• First: Studies related to the field of Islamic architecture philosophical 

implications.  

• Second: Studies related to the field of Islamic Mamluk domes.  

• Third: studies related to the field of structural ceramics.  

 

Chapter III:  

Address the study of Islamic architecture and what they contain contents 

of a philosophical introduction, followed by aesthetic values in Islamic 

architecture and themes of unity and diversity and central integration and 

abstraction and symbolic also addressed the content and form in Islamic 

architecture and architectural and decorative elements of Islamic 

architecture, followed by the Mamluk architecture and components and 

the general characteristics of Mamluk architecture and values of the 

philosophical domes Islamic Mamluk and ways to build domes and the 

components of the dome.  

Chapter IV:  

First topic: a study school structural and functional values in the 

configuration of the ceramic with the concept of construction, the 

relationship between the Islamic Mamluk domes structural.  

The second topic: An Analytical Study of the selection of the domes of 

the Islamic Mamluk Egypt, from where the structural form and surface 

treatment technology the dome, the dome decoration problem analysis 

and selection of the domes of the Islamic Mamluk Egypt and draw 

artistic values in the configuration architecture of the Mamluk domes.  

Chapter V:  

Screening of a selection for the production of some of the artists world 

characterized that rely on the foreign relations and engineering as a basis 



 

 

for building productions Fine researcher then followed by the 

presentation of productions Fine researcher and role of material in the 

development of new formulations of ceramic materials and building 

construction and tools used in the implementation of the productions of 

the Fine researcher and explain the purpose of a researcher from the 

production of ceramic configurations using plastic properties of the 

school to enrich the structural composition and presentation of the 

production of ceramic tile on the study group of specialists to assess the 

production through a questionnaire with a statistically significant bearing 

points and axes of the objectives of the search and inventory of these 

results to determine the consensus of the arbitrators on the main measure 

of achievement of assumptions that lead research.  

Chapter VI: Conclusions and recommendations and a summary of 

research and the Arab League and references. 
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 2 

وسموا فً كافة  ارقً اإلسالمٌةالحضارة  من أبرز سمات اإلسالمٌةٌعد فن العمارة       

حٌث وجد بصٌػ مختلفة ومتنوعة أسهم فً تكوٌنه المبدبً إرث مجموعة من , المجاالت

وتفاعالت مع مجموعة من الظروؾ الفكرٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة أدت بمجملها , الحضارات

 . إلى تكوٌنه مما جعله فن ؼنً بالمصادر التً قام علٌها

ٌالحظ أنه فن ٌختلؾ بشكل كبٌر عن كثٌر من الفنون من  ةاإلسالمً العمارة تؤمل لفنوالم     

 فنٌة متنوعة عبر أشكاالًال وقد أخذ , حٌث طابعة العام وسماته وفلسفته حتى نواتجه النهابٌة

لنفسه شخصٌة مستقلة عن الخلفٌات الفكرٌة والفلسفٌة التً  اًال المختلفة مكون اإلسالمٌةالعصور 

بل هو فكر فلسفً , ذو وظٌفة دٌنٌة محدده معماري فلم ٌكن فن, نون السابقة لإلسالمكونت الؾ

والتً ظهرت فً جمٌع مظاهر الحٌاة . عناصره  وٌظهر ذلك جلٌا فً اإلسالمٌةمصدره العقٌدة 

من مساجد وقصور ومدارس ومدافن وما تحتوٌه من عناصر معمارٌة  اإلسالمٌةالعربٌة و

فقد كانت هناك عالقة معنوٌة بٌن الفنان المعماري . المسلم فً إنجازهامختلفة برع المعماري 

كما جاء بصٌػ زخرفٌه جدٌدة لزخارؾ الفنون السابقة ضمن أسس هندسٌة . المسلم وبٌبته

مدروسة اعتمد فٌها على التحوٌر والتطوٌر مما أعطى نمط إسالمً ممٌز فً طابعة العام من 

استخالص القٌم الفنٌة من إحدى و دراسة وتحلٌل دارسة إلىمما دفع ال, حٌث المضمون والشكل

 .اإلسالمٌةالمعمارٌة  األشكالعناصر 

وقد الحظت الدارسة أن فن العمارة ٌحوي أبعاد فكرٌة ومضامٌن فلسفٌة عمٌقة ما زالت      

فقد كان أؼلب دراسات العمارة , تحتاج الكثٌر من الدراسات واألبحاث للكشؾ عن مكوناتها

إلى عهد قرٌب احتكار لجماعة المفكرٌن والمستشرقٌن الؽرب الذٌن بدءوها  اإلسالمٌةنون والؾ

األمر الذي . كهواٌة وانتهوا بها كؤساس ذي أصول علمٌة ٌتبعوها فً حٌاتهم العلمٌة والعملٌة

أثار الؽٌرة فً نفوس الكثٌر من الباحثٌن والمفكرٌن المسلمٌن ودفعهم إلى إبراز هوٌة الفن 

بعد أن شاهدوا أن العدٌد من الفنانون والمعمارٌون العرب . المً ومالمحه الذاتٌة وتراثهاإلس

ومنهم من استؽل عناصر الفن اإلسالمً فً تطبٌق هذه التٌارات . ٌنقادوا خلؾ تٌارات الؽرب

ولم ٌفطن هإالء إن تحدٌث الفن ال ٌعنً دمجه بالفنون . واألسالٌب بحجة تحدٌث هذا الفن

ولٌس المقصود من هذا المحاكاة الحرفٌة أو , ل ٌعنً تطوٌر منابعه واإلبداع فٌهاب. األخرى

 .  بل المحافظة على قواعده وأصوله. تكرار صورة الماضً كما كانت

ومن خالل ذلك ٌؤتً هذا البحث للتركٌز على التراث المعماري اإلسالمً وعناصره      

وثراءه ٌجعلنا نلجؤ إلى التخصٌص الدقٌق وحصر المعمارٌة والزخرفٌة إال أن ؼنى هذا التراث 

المملوكٌة كعنصر من  اإلسالمٌةمختارات متنوعة من القباب  دراسة وتحلٌل البحث على

العناصر المعمارٌة الستحداث صٌاؼات تشكٌلٌة خزفٌة بنابٌة تستمد حٌوٌتها وفلسفتها من 
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ة البنابٌة الشكلٌة وأسلوب تقنٌة تراثنا اإلسالمً معتمدة على الرإٌة والتحلٌل الواعً للهٌا

 .معالجة سطح القبة وزخرفتها وما تحتوٌه من قٌم فنٌة جمالٌة

إن القٌمة الفنٌة تنشؤ من الحوار الدابم بٌن الفنان والعمل الفنً وذلك عن طرٌق االحتكاك      

ة تعتمد المباشر بالطبٌعة التً تساعد على إثراء الخٌال فً منظومة تشكٌلٌة لها صٌاؼة جدٌد

وفً أطار تؤثر الفنون بعضها . على أسالٌب التعبٌر المختلفة فً االتجاهات الفنٌة الحدٌثة

بالعمارة البٌزنطٌة والساسانٌة فاقتبست منها العدٌد  اإلسالمٌةبالبعض األخر فقد تؤثرت العمارة 

العصور فتنوعت  اإلسالمٌةمن العناصر المعمارٌة وأخرجتها بطرٌقة معتمدة على العقٌدة 

جعلها بلؽت درجة  افؤهتم  المعماري المسلم بالعناصر المعمارٌة وتوظٌؾ شكلها مم اإلسالمٌة

. كعنصر من هذه العناصر من الناحٌة المعمارٌة وخاصة الدٌنٌة بعالٌة من الرقً فؤهتم بالقبا

 والتً تتجلى بشكل واضح فً العصر المملوكً الذي ٌعتبر من أزهى العصور فً ذلك الوقت

كما ظهرت قباب كبٌرة ذات , ها فمنها النصؾ كروي والمضلع والبٌضاويأشكالحٌث تحددت 

 .مناور وتنوعت طرق زخرفتها

. بروح العصر وهذا ال ضرر فٌه اإلسالمٌةالعمارة  القباب فً وٌمكننا أن نتناول عنصر     

ٌع أن نتعامل مع ها وطرزها وهذا ما ٌإكد أننا نستطأشكالفقد تمٌزت بالتنوع والمرونة فً 

بفلسفة العصر من خالل ثقافتنا المعاصرة لنرى إنتاجاًال جدٌداًال بروح وفلسفة  اإلسالمٌةالعمارة 

خزفٌة بنابٌة  أشكالالفكر اإلسالمً , وترى الدارسة أن هذا ٌنطبق على البحث الحالً بصٌاؼة 

طحها وزخارفها , حٌث وتقنٌة س اإلسالمٌةقابمة على تحلٌل الهٌبة البنابٌة الخارجٌة للقباب 

لما له من دور هام فً إثراء العملٌة الفنٌة بشكل ة دعم العملٌة اإلبداعً فً هذا ترى الدارسة أن

مجال التشكٌل الخزفً بشكل خاص , وإذا ما أمكنا الربط بٌن القباب كعنصر من  عام , وفً

معاصرة فإنه  أشكالت واألسس التشكٌلٌة للمدرسة البنابٌة كمحور لصٌاؼا اإلسالمٌةالعمارة 

ٌمكننا كذلك الربط بٌن ما توصلنا إلٌه وبٌن فن الخزؾ حٌث أن فن الخزؾ ٌعرؾ بؤنه أكثر 

  .الفنون تجرٌداًال 

 

 

 

 

 مشكلة البحث 1-2
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تطبٌقٌة من الفنون ال أنواعاإلسالمً ملًء بشتى  المعماري ٌتضح مما سبق أن التراث     

ل الفنٌة فً فً استخالص بعض الحلو ي اإلسالمًوالتً ٌمكن أن ٌستفاد التراث المعمار

القباب جزء من التراث المعماري اإلسالمً بعناصره المعمارٌة والزخرفٌة  اإلنتاج الفنً,

 الخصابصالمتنوعة تناولها البعض بالوصؾ الظاهري من ؼٌر دراسات تحلٌلٌة للقٌم و

 .  لهذه القبابالتشكٌلٌة الفنٌة 

اإلسالمً والوقوؾ على األسس المعماري التعرؾ على هذا التراث  الباحثة أن محاولةو     

الفنٌة والفلسفٌة التً قامت علٌها بناء القباب , وتناولها بالدراسة والتحلٌل لفهم األسالٌب المختلفة 

التً استخدمها الفنان المسلم فً المحافظة على جمالٌات الشكل وارتباطها بالفكر الفلسفً الذي 

لنصل إلى جوانب  .واالستفادة منها فً استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة .تها ٌحدد نوع صٌاغ

االهتمام و الرسم والفنون تثري عملٌة التشكٌل الفنً , وهو ما تنادي به الخطة التعلٌمٌة للقسم

مما دعت الدارسة لخوض هذا المضمار سعٌا . ستفادة منه فً التشكٌالت الفنٌةبالتراث واال

فإذا تم , جدٌدة , والمساهمة فً خدمة الخطة التعلٌمٌة فً مجال الخزؾ بالقسموراء إضافة لبنة 

تناول التراث من منطلق التجرٌب , أصبحت للدارسة رإٌة وموقؾ من التراث بعد أن تعً 

فكره وقوانٌنه وقٌمه ثم تقدم نتابج بحثها وخالصة تجربتها للطالبات , للوصول إلى تنمٌة 

التشكٌلٌة نحو فنون التراث مإكدة إحساسهن باالنتماء اإلسالمً فً أفكارهن وتطور أسالٌبهن 

ه , وذلك للحد من عملٌة التؽرٌب فً فلسفة بناء العمل أشكالظل تنامً ثقافة الؽرب بكل ألوانه و

 .  الفنً

 أهمٌة البحث 1-3

للتشكٌالت تكمن أهمٌة هذه الدراسة باعتبارها أحد المداخل الجادة لربط الممارسات العملٌة      

, وتتمثل هذه  دراسة وتحٌل القباب اإلسالمٌة المملوكٌةبالجمالٌات النابعة من  البنابٌة الخزفٌة

 : األهمٌة فً النقاط التالٌة 

كجزء من التراث المعماري اإلسالمً  اإلسالمٌة المملوكٌةإلقاء الضوء على القباب  .ٔ

بعاد فلسفٌة , للتحرر من التٌارات الفنٌة بعناصره المعمارٌة والزخرفٌة وما تحتوٌه من أفكار وأ

 المملوكٌة الؽربٌة بالوقوؾ على األسس الفنٌة والفلسفة التً قامت علٌها بناء القباب اإلسالمً

الربط بٌن الجانب الفكري لفن بناء و .بإبراز مالمحها التشكٌلٌة وتنوع مفرداتها الزخرفٌة 

نابٌة فً محاولة استخالص بعض القٌم القباب والمنجز العملً للصٌاؼات الخزفٌة الب

ال بقصد التقلٌد , وإنما بقصد امتصاص القٌم التً ٌمكن أن تثري . المشتركة بٌنهم الخصابصو

فعندما ٌعاٌش الدارس جزبٌات بناء العمل الفنً الخزفً مستوحٌا . رصٌدنا الذاتً من الخبرات 
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كعنصر من عناصر العمارة  سالمٌةاإلومستلهما من السمات والخصابص الممٌزة لشكل القباب 

, ٌكون أكثر اقتناعا وتفهما لعمله , مما ٌإدي إلى القدرة اإلبداعٌة واالبتكارٌة فً  اإلسالمٌة

 . تصمٌم وإخراج شكل ٌتسم بالواقعٌة المرتبطة باألصالة والمعاصرة 

واعد اإلسالمً , والتً فً مجملها لٌست تعلٌم ق المعماري االستفادة من فلسفة الفن. ٕ

وقوانٌن وممارسات تقلٌدٌة فقط بقدر ما تعتمد على أسالٌب معرفٌة , تشتمل على معان ورموز 

  .وقٌم تشكٌلٌة

 أهداف البحث 1-4

 :ٌهدؾ البحث إلى

 .المستمدة من اإلرث اإلسالمً  اإلسالمٌةالتشكٌل المعماري للقباب دراسة  .ٔ

ناء القباب اإلسالمٌة المملوكٌة بنوع الوقوؾ على األسس الفنٌة والفلسفٌة التً قامت علٌها ب .ٕ

 .أشكالها وزخرفتها

استحداث صٌاؼات تشكٌلٌة خزفٌة معاصرة مستمدة من دراسة وتحلٌل مختارات من القباب  .ٖ

 .التشكٌلٌة للمدرسة البنابٌة إلثراء التشكٌل الخزفً الخصابصالمملوكٌة باستخدام  اإلسالمٌة

  فروض البحث 1-5

 .المملوكٌة واستخالص قٌمها الفنٌة اإلسالمٌةلقباب إمكانٌة دراسة وتحلٌل ا .ٔ

التشكٌلٌة للمدرسة البنابٌة كمحور إلٌجاد قٌم فنٌة متنوعة تخدم إنتاج  الخصابصٌمكن اتخاذ  .ٕ

 . اإلسالمٌةخزفٌة مبتكرة من خالل توافقها مع القباب  أشكال

ل دراسة خزفٌة تحمل سمات الفن اإلسالمً من خالأشكال إمكانٌة التوصل إلى عمل  .ٖ

 .  القباب فً العصر المملوكً  أشكالوتحلٌل 

 

 

 

 

 حدود البحث  1-6

  :الحد الموضوعً 
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 .ومضامٌنها الفلسفٌة اإلسالمٌةدراسة العمارة  .ٔ

 .واستخالص قٌمها الفنٌة اإلسالمٌةدراسة تحلٌلٌة لمختارات من القباب  .ٕ

 . ؼات خزفٌةدراسة المدرسة البنابٌة واالستفادة من سماتها فً استخالص صٌا .ٖ

خزفٌة بنابٌة قابمة على ربط نتابج تحلٌل  أشكالاقتصر البحث على تجارب ذاتٌة إلنتاج  .ٗ

 .   األشكالوقٌمها الفنٌة وبٌن المدرسة البنابٌة كمحور لصٌاؼة هذه  اإلسالمٌةالقباب 

     :الحد الزمنً والمكانً 

فً مصر ( هـ9ٕٖ-8ٗٙ) فً العصر المملوكً سنة اإلسالمٌةدراسة مختارات من القباب  .ٔ

 .مصادرها وتقنٌاتها التشكٌلٌة البنابٌة والزخرفٌة فً هذا العصر  علتنو

 منهجٌة البحث  1-7

 :   اإلطار النظري  -أوالًال 

تقوم هذه الدراسة على المنهج التارٌخً الوصفً والتحلٌلً من خالل وصؾ وتحلٌل      

الستخالص القٌم الجمالٌة للتشكٌل  فً مصر المملوكٌة اإلسالمٌةلمختارات من القباب 

حٌث تنوع  ,المعماري للقباب اإلسالمٌة المملوكٌة وما ٌربطها من عناصر وقٌم المدرسة البنابٌة

 . ومدى موابمتها مع الشكل العام للعنصر. ها وأسالٌب تقنٌات أسطحها وتنوع زخرفتهاأشكال

 :اإلطار العملً -ثانٌا

بة الذاتٌة التً تقدمها الباحثة , حٌث تسعى إلى اكتشاؾ تقوم هذه الدراسة على التجر     

العالقات البنابٌة والشكلٌة للقباب المملوكٌة باستخدام التجرٌب الذي هو تؽٌر متعمد للشكل العام 

للقباب من قبل الباحثة وفق رإٌة ذاتٌة من الباحثة , ومالحظة هذه _ البنابً والشكلً _ 

التصور , واإلفادة منها فً تنوع التجربة الذاتٌة سواء فً بناء  التؽٌرات الشكلٌة الناتجة لهذا

. الشكل أو فً مفرداته الزخرفٌة بصورة ٌتسم بنوع من التؽٌر لسمات أشكال القباب المملوكٌة

 

 مصطلحات البحث  1-8

 Analysesالتحلٌل  -
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ة من ونقصد به اتجاه عام فً إدراك الطبٌعة وٌسٌر وفق طرق معٌنة وعلى أسس خاص     

ودراسة الجزء , وعالقة األجزاء مع بعضها البعض فً ظاهرة ما, الدراسة المنطقٌة للمفردات

وٌهدؾ التحلٌل إلى نتٌجة معٌنة توضح األساسٌات فً تكوٌن تلك , من خالل ارتباطه بالكل

 (7-مٕٗٓٓ-الؽامدي)الظاهرة 

لة وتفكٌك أجزابه وإدراك دراسة العمل برإٌة شام: وٌمكن تعرٌؾ المصطلح إجرابٌاًال بؤنه     

 .العالقات الرابطة بٌن هذه األجزاء ومدى ارتباطها بالعمل ككل

 Domes : القباب -

فً المصطلح األثري المعماري فإن القبة هً بناء محدب أشبه بكرة مشطورة من وسطها,       

ودي أو بناء دابري مقعر من الداخل مقبب من الخارج وٌتؤلؾ من دوران قوس على محور عم

لٌصبح نصؾ مرة تقرٌباًال ٌؤخذ مقطعها شكل القوس وتقام مباشرة فوق سطح أو مرتفع على 

رقبة مضلعة أو دابرٌة أو على حناٌا ركنٌة أو مثلثات كروٌة أو مقرنصات لتسهٌل االنتقال من 

-مٕٓٓ-رزق)". المربع إلى المثمن ثم ٌعود إلى الدابرة, وقد تكون القبة صؽٌرة أو كبٌرة

ٕٕٕ,ٕٕٔ.) 

هً كل ما استدار من بناء لٌصبح ذو شكل نصؾ : وٌمكن تعرٌؾ المصطلح إجرابٌاًال بؤنه     

كروي أو مخروطً مجوؾ من الداخل وٌعلو البناء وٌستند على حناٌا أو مقرنصات فً منطقة 

 . انتقال البناء من ا لمربع إلى الدابري

 

 Development استحداث -

التجدٌد فً حركة لألمام وٌتضمن التجاوز, وهو ضد ٌعنً مفهوم االستحداث مفهوم      

 Foreword"التراجع إما بصفته مصطلحاًال فلسفٌاًال فقد ظهر لدى الٌونانٌٌن بالمصطلح 

IIipoklth " وٌعنً حرفٌاًالthe now at pushing  عزٌز)     أي التحدٌث مع االندفاع لألمام-

 (.ٕٓ-م988ٔ

اجد وفن فً جمٌع شإون الحٌاة من أمور اجتماعٌة كل م: وٌمكن تعرٌؾ المصطلح إجرابٌاًال بؤنه

 .وفنٌة بقصد دفع الشعوب إلى األمام حسب حاالتهم اإلنسانٌة من عادات ومعتقدات

 Formulationصٌاغة  -

هربرت رٌد أٌضاًال "هً  الشكل فالشكل فً اللؽة اللفظٌة هو الهٌبة أو التكوٌن وٌراه         

شكله فقط حتى لو كان العمل الفنً هو التصوٌر فما فٌقول إننا نقصد بهٌبة أي عمل فنً 
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التكوٌن فً التصوٌر إال اختصار لألبعاد الثالثة التً تبدو بها األشٌاء وعلى بعدٌن ولذلك 

عبد الؽنً "وٌراه . (8ٓ-9ٙ8ٔ-عبد الحلٌم عن رٌد")السبب فان التكوٌن ذا البعدٌن هو شكل أٌضاًال 

لشكل فً العمل الفنً هو هٌبته وجوهرة المتجسد فً الشال بمعنى هٌبة أو تنظٌم أو بناء وا

 (ٖٕٔ-م98ٗٔ-الشال")خامة من الخامات

هو الهٌبة المجسمة التً تنتظم فٌها المواد مع : وٌمكن تعرٌؾ المصطلح إجرابٌاًال بؤنه     

 .األفكار مع التقنٌات بما ٌحقق االرتباط المتبادل بٌنها 

 Pottery الخزف   -

حٌث تمتلا متاحؾ العالم , الفنٌة التً خلقها اإلنسان تقدم  اإلنتاجٌاٌعتبر الخزؾ من أ    

والذي ٌكسى بطبقة , بمجموعات هابلة منها وٌطلق لفظ خزؾ على اإلنتاج الفنً مسامً الجسم

-الشال.)تقرٌباًال  ةزجاجٌة تسوى فً األفران وتصل درجة حرارتها إلى حوالً األلؾ درجة مبوي

 ( .م9ٙٓٔ

كل عمل مصنوع من الطٌن ومر بمراحل تشكٌل : ؾ المصطلح إجرابٌاًال بؤنهوٌمكن تعري     

 .والتجفٌؾ والحرق سواء بالتلوٌن بؤكاسٌد أو الجلٌزات

   Constructivismالبنائً   -

هً حركة فنٌة ذات طابع هندسً ظهرت فً روسٌا واهتمت بالفراغ وألفت بٌن مفهومها      

نٌات الصناعٌة واستخدمت كلمة البنابٌة للداللة على عن التجرٌد واستخدامها للخامات والتق

إن كلمة البنابٌة التً ابتدعها "العمل الفنً الذي مضمونة البناء التركٌبً المعماري اإلنشابً 

كانت تطلق أساساًال  9ٖٔٔعام ( construction)عندما أنتج عملة التركٌبً المسمى ( تاتلٌن)

 تاتلٌن ومالٌفٌتش ورود شنكو ولٌستزكً وناعوم على الجماعة الروسٌة التً تضم كال من 

 

فإن الكلمة قد استخدمت بطرٌقة أوسع حٌنما اتخذت للداللة على أي عمل فنً , جابو وبفزنر

 (.ٖٗ-م98ٖٔ-الدسوقً)" مضمونة بناء تركٌبً هندسً

 هو الشكل اإلنشابً والتركٌبً فً جمٌع صٌاؼاته: وٌمكن تعرٌؾ المصطلح إجرابٌاًال بؤنه     

 .الفنٌة والتطبٌقٌة المنفذة على أسس تجرٌدي من حٌث الشكل والهٌبة
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 الفصـل الثانً
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 الدراسات السابقة والمرتبطة 
 
 

 .دراسات مرتبطة بالعمارة اإلسالمٌة ٔ-ٕ

 .دراسات مرتبطة بالقباب اإلسالمٌة ٕ-ٕ

 .دراسات مرتبطة بالخزؾ البنابً ٖ-ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اسات مرتبطة بالعمارة اإلسالمٌة  در 2-1

 

"  القٌم الجمالٌة للعناصر األساسٌة فً عمارة المساجد" :دراسة موضوعها  2-1-1

 .م99ٗٔ-رسالة ماجستٌر 

فكر وتطبٌقاًال  اإلسالمٌةتناولت هذه الدراسة تؤصٌل الفن اإلسالمً وربطه بالعقٌدة      

كما أنها تتطرق إلى وجود . مساجدمن خالل دراسة إحدى مجاالته وهً عمارة ال

مستمدة من عقٌدة صافٌة وإٌمان راسخ مما  اإلسالمٌةفلسفة معٌنة وراء فن العمارة 

 .ٌظهر قٌماًال جمالٌة مختلفة لهذا الفن
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وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً محور تطرقها إلى فلسفة فن العمارة      

وتتفق . ومضامٌنها الفلسفٌة اإلسالمٌةارة وهذا ما تقصده الدارسة من دراسة العم

من وجهة  اإلسالمٌةأٌضاًال مع الدراسة الحالٌة فً إظهار بعض القٌم الجمالٌة للعمارة 

نظر الدارس مما ٌساعد الدارسة على توسٌع مدركاتها بالقٌم الجمالٌة فً العمارة 

 .اإلسالمٌة

 

مالئمة العمارة : فً مصر اإلسالمٌةالعمارة : "دراسة موضوعها   2-1-2

 .م98ٕٔ-رسالة ماجستٌر" المساجدٌة للعمارة المصرٌة المعاصرة

وقد قام الباحث بتوضٌح القٌم الحضارٌة للمنظمات الدٌنٌة واالجتماعٌة      

واالقتصادٌة والسٌاسٌة وربط بٌن هذه القٌم الحضارٌة فً المجتمع المصري 

فً مصر قبل الفتح اإلسالمً,  اإلسالمً والموروث الحضاري للمنظمات االجتماعٌة

ثم قام بتتبع تؤثٌر القٌم الحضارٌة للمنظمات الدٌنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

والسٌاسٌة على الموروث المعماري ثم تناول بالتوضٌح والتفسٌر لمفهوم العمارة 

والخلق المعماري واألصالة المعمارٌة, وكٌفٌة ارتباط الدٌن بالفن كٌؾ أن لهما األثر 

الفعال فً تشكٌل مصر والمصرٌٌن, وتؤثٌر المنظمات الدٌنٌة على العمارة المساجدٌة 

كما تناول بالتوصٌؾ والتحلٌل الصٌؽة المطلقة والنسبٌة والثابت والمتؽٌر فً العمارة 

فً مصر  اإلسالمٌةالمساجدٌة المصرٌة من خالل عٌنة البحث لمجموعة من المساجد 

 .داٌة الفتح العربً وحتى عصر محمد علًتبٌن التطور المعماري منذ ب

     

 

 :تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً محور واحد فقط 

وهو دراسة الجزء الخاص بتؤثٌر المنظمات الدٌنٌة على العمارة المساجدٌة      

والتحلٌل الخاص بالمساجد المصرٌة والتً ال بد من أن تحتوي على المساجد 

وتناولها القٌم الحضارٌة . كعنصر من عناصر عمارة المساجد المملوكٌة وقبابها

واالجتماعٌة والسٌاسٌة وتؤثٌر على الموروث المعماري وتفسٌر مفهوم العمارة 

 .واألصالة المعمارٌة

 

" المحتوى التعبٌري للفن اإلسالمً وفلسفته التربوٌة: "دراسة موضوعها ٖ-2-1

 .م99ٙٔ-رسالة ماجستٌر
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البحث تدور فً هذا التساإل هل الفن اإلسالمً ٌعكس محتوى وكانت مشكلة      

الفن  أشكالتعبٌري ومحتوى تربوي لفكر وفلسفة هذه الحضارة وبمعنى أدق هل 

, ولكً تختبر صحة فروضها األشكالاإلسالمً تعكس قٌماًال تعبٌرٌة تكمن وراء تلك 

فلسفة الجمال فً فقد قامت بدراسة األصول الفكرٌة الحضارٌة للفن اإلسالمً, كذلك 

الفن  شكالالفن اإلسالمً وأثرها على القٌم الجمالٌة, ثم تتبعت المحتوى التعبٌري أل

اإلسالمً فً العمارة وأخذت المسجد كمثال ثم انتقت المحراب والقبة والمبذنة 

كعناصر معمارٌة ذات دالالت رمزٌة ثم اهتمت بتوضٌح المحتوى التعبٌري 

ٌة والنباتٌة وأصولها وتطورها الثقافً, كذلك المحتوى الهندس اإلسالمٌةللزخارؾ 

لدى طالب التربٌة الفنٌة من خالل  اإلسالمٌةالتعبٌري فً التكرار التعبٌري للفنون 

 (.مساجد, زخارؾ, خط عربً) اإلسالمٌةعرض نماذج لمختارات من الفنون 

 :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً عدة محاور     

ٌد الدراسة الحالٌة من هذا البحث فً الجزء الخاص بالمحتوى التعبٌري أن تستؾ .ٔ

 . للفن اإلسالمً مثل العمارة والزخارؾ والكتابات

فً فن العمارة  دراسة أثر فلسفة الجمال فً الفن اإلسالمً على القٌمة الجمالٌة .ٕ

 . اإلسالمٌة

 

 

 

 

العمارة المملوكٌة  دراسة تحلٌلٌة للمبانً المجمعة فً": دراسة موضوعها 2-1-4

 .م99ٕٔ-رسالة ماجستٌر "واالستفادة منها فً العمارة المعاصرة

   وفٌها تناولت التطور التارٌخً للمبانً المجمعة فً عصور سابقة وتقصد هنا   

الباحثة بالمبانً المجمعة التً تشتمل على أكثر من خدمة ٌإدٌها المبنى الدٌنً مثل 

إسسة التعلٌمٌة كالمدارس وكمإسسة عالجٌة المسجد الجامع والضرٌح والم

كالبٌمارستان والسبٌل كخدمة عامة لألهالً والكتاب لتعلٌم الصؽار حفظ القرآن 

 .الكرٌم

وقد تتبعت العوامل المإثرة على العمارة والتشكٌل المعماري فً فترة حكم      

نٌة, ثم تناولت الممالٌك خاصة مثل الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والدي

 .تؤثٌر الخلفٌة الثقافٌة على نوعٌة المنشآت المعمارٌة فً العصر المملوكً
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ثم تناولت بالدراسة األسباب التً دعت إلى نشؤة بعض العناصر المعمارٌة      

للمبانً المجمعة وخاصة فً العصر المملوكً مثل البٌمارستان, الخانقاة, السبٌل, 

ؾ لبعض المبانً المجمعة المختارة مثل مدرسة وضرٌح الكتاب مع التعرض بالتوصً

قالوون ومدرسة السلطان حسن وخانقاه فرج بن برقوق وضرٌح قاٌتباي ووكالة 

الؽوري إلى أن انتهت إلى تحلٌالت خاصة بهذه المبانً وقامت بمقارنة هذه التحلٌالت 

 .بهدؾ استنتاج مبادئ وأسس التصمٌم لهذه المبانً فً العصر المملوكً

 :  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً     

استفادة الدارسة من هذه الدراسة فً الجزء الخاص بالخلفٌة الثقافٌة التً أثرت  -ٔ

على نوعٌة المنشآت المعمارٌة فً العصر المملوكً وأٌضاًال فً مجموعة الدراسات 

نً المجمعة فً التحلٌلٌة التً قامت بها الدارسة فً تحلٌل بعض القباب من المبا

العصر المملوكً لكً تصل فً النهاٌة إلى المبادئ واألسس التصمٌمٌة والقٌم الفنٌة 

 .التً ٌحتوٌها

 

جمالٌات البناء التشكٌلً فً مختارات واجهات العمائر : "دراسة موضوعها  ٘-2-1

 .م999ٔ-رسالة دكتوراه "بالقاهرة اإلسالمٌة

الثقافٌة للحضارات المختلفة التً سبقت  ٌتعرض البحث إلى استعراض الخلفٌة     

اإلسالم والتً امتصها اإلسالم وطورها وأنتج عنها فكر إسالمً ساهم فً الصٌاؼة 

وتشكٌل جمالٌاتها فقامت بوصؾ وتحلٌل بعض مختارات  اإلسالمٌةالتشكٌلٌة للعمارة 

ت على وفق أسس تحلٌل معٌنة وتحدٌد المقومات التً أثر اإلسالمٌةلواجهة العمابر 

  .تكوٌن هذه الوجهات

 : وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً عدة محاور منها 

 ال ٌعتبر استعراض الخلفٌة الثقافٌة للحضارات التً سبقت اإلسالم نقطة مهمة فً -ٔ

إذ أن الحضارات  الفن اإلسالمً بهذه الدراسة الحالٌة وإنما ٌمكن االستفادة من تؤثر

 .الفن اإلسالمً العمارة من عناصر

ال بد من أن تتعرض  اإلسالمٌةأن وصؾ وتحلٌل مختارات من واجهات العمابر  -ٕ

لبعض القباب فً العصر المملوكً إذ أنها تعتبر القبة عنصر من واجهة العمابر 

 .الدٌنٌة وسوؾ تستفٌد الدارسة من هذا التحلٌل

جهات فً معرفة المقومات االستفادة من المقومات التً أثرت على تكوٌن هذه الوا -ٖ

 .التً أثرت على قٌام القباب كعنصر من واجهات العمابر الدٌنٌة
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". منشآت السلطان قاٌتباي الدٌنٌة بمدٌنة القاهرة": دراسة موضوعها ٙ-2-1

 .م97٘ٔ-رسالة دكتوراه

وٌعرض البحث منشآت السلطان قاٌتباي كلها وٌبدأ فً كل منشؤة بوصؾ المكان      

بها المنشؤة ووصفها من الخارج والداخل ثم ٌتطرق بعد ذلك إلى التفاصٌل  التً ٌوجد

الخاصة بالعناصر المعمارٌة مثل المدخل والمبذنة والقبة ثم ٌتعرض بعد ذلك إلى 

ها ثم الزخرفة الكتابٌة أنواعها والزخارؾ النباتٌة وأنواعالزخارؾ الهندسٌة و

 . ومواقعها ووصفها جمالٌاًال 

 :الدراسة مع الدراسة الحالٌة فٌما ٌلًوتتفق هذه      

 .التوصٌؾ الذي قام به الباحث للمنشبات المعمارٌة -ٔ

تعرضه للعناصر المعمارٌة والزخرفٌة التً ازدهرت فً العصر المملوكً  -ٕ

 .الجركسً

وصؾ لقبة السلطان قاٌتباي والتطرق إلى تفاصٌلها إذ أن قبة قاٌتباي هً إحدى  -ٖ

 .سوؾ تقوم الدارسة بوصفها القباب المملوكٌة التً

 

 

 

 

 

تطور أسالٌب التكوٌن فً الزخارف الجدارٌة بمساجد : "دراسة موضوعها 7 -2-1

 .م988ٔ -رسالة دكتوراه" القاهرة فً عصر الممالٌك البحرٌة

 رمن الزخارؾ والحلٌات المعمارٌة والتً نفذت بالحؾ نواعوٌتعرض البحث أل     

على الحجر وارتباط هذه الزخرفة ببعضها وارتباط هذه الؽابر والبارز على الجص أو 

الزخرفة بالوظٌفة سواء كانت منفذة على أسطح خارجٌة معرضة للجو وبٌن أٌضاًال 

 .التقنٌات المستخدمة وكٌفٌة التنفٌذ على الخامة أنواع

 :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً محاور هً     

دارٌة بالوظٌفة التً أنشؤت من أجلها سواء التعرؾ على ارتباط الزخارؾ الج -ٔ

كانت هذه الزخارؾ وظٌفٌة بنابٌة تساهم فً الوظٌفة أكثر من كونها زخرفٌة أو 

تجمٌلٌة زخرفٌة بحتة كما على سطح القباب فقد تمٌزت القباب المملوكٌة باحتوابها 

 .على الزخارؾ الجدارٌة الموجود على سطحها
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رسالة  "ون اإلسالمً فً الفكر المعماريالمضم": دراسة موضوعها 2-1-8

 .م99ٖٔ -دكتوراه

وفٌها تتبعت مصادر الفكر المعماري اإلسالمً ومظاهر التطور فً تشكٌل البٌبة      

كما وضحت ركابز الفكر المعماري اإلسالمً فً تحدٌد مالمح  اإلسالمٌةالحضرٌة 

ووحدة الفكر اإلسالمً  مثل الوحدة التً نبعت من وحدة العقٌدة اإلسالمٌةالعمارة 

. والجمال وهو ما وجهنا إلٌه القرآن عن طرٌق التفكر والتؤمل فً مخلوقات هللا

والتعبٌر سواء كان التعبٌر وظٌفٌاًال للعناصر المعمارٌة أو للعناصر اإلنشابٌة والرمز 

فقد استخدم القرآن الرمز لتقرٌب المعانً إلى ذهن المسلمٌن وانعكس استخدام 

لرمز معمارٌاًال فً مواقع عدٌدة والتجرٌد واستخدم لتوصٌل فكر معٌن المعماري ل

الطبٌعٌة واالتزان الذي ارتبط  األشكالوللوصول إلى قٌمة جمالٌة من خالل تطوٌع 

فً المفهوم اإلسالمً باالتزان الكونً, والحركة وارتبط أٌضاًال بحركة الكون 

 . والتجانس بٌن المضمون والمربً

 :مع الدراسة الحالٌة فٌما ٌلً وتتفق الدراسة     

فقامت الدارسة بإعادة لقراءة النظرٌات  اإلسالمٌةالمضامٌن الفلسفٌة للعمارة  -ٔ

المعمارٌة القرٌبة من منظور إسالمً مثل الوظٌفٌة والعضوٌة والتجرٌدٌة والشمولٌة 

ن والتعبٌرٌة والتكنولوجٌا المتقدمة وخلصت فً نهاٌة بحثها أن الفرق األساسً بً

الفكر المعماري الؽربً والفكر المعماري اإلسالمً ٌتمثل فً أن األول قد تعامل مع 

القٌم والمبادئ من منظور مادي, أما الثانً فقد تعامل مع المضمون والشكل على 

 .أساس تكاملهما, أي حقق التوازن بٌن االحتٌاجات المادٌة واالحتٌاجات اإلنسانٌة

دراسة فً الجزء الخاص بركابز الفكر المعماري وتستفٌد الباحثة فً هذه ال -ٕ

مثل الوحدة والرمز والتجرٌد واالتزان  اإلسالمٌةاإلسالمً فً تحدٌد مالمح العمارة 

 .والحركة والنسبة والتناسب والتكامل

 

 راسات مرتبطة بالقباب اإلسالمٌة د 2-2

 

العصر القباب فً القاهرة من  أشكالتطور زخارف و: "دراسة موضوعها 2-2-1

 .مٕٙٓٓ -رسالة ماجستٌر"  الطولونً إلى العصر العثمانً
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تعرض البحث إلى دراسة تحلٌلٌة تارٌخٌة لقباب القاهرة من العصر الطولونً      

فً مصر  اإلسالمٌةإلى العصر العثمانً فتناول فٌها تطور القباب خالل العصور 

 .اإلسالمٌةوأهم التطورات التً طرأت علٌها خالل العصور 

 :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً عدة محاور هً     

إذ أن العصر  اإلسالمٌةاالستفادة من دراسة وتحلٌل القباب عبر العصور  -ٔ

 .وهو ما قصدته الدارسة فً بحثها اإلسالمٌةالمملوكٌة هً عصر من العصور 

 .االستفادة من دراسة وتحلٌل القباب وهٌبته الشكلٌة الخارجٌة -ٕ

 

رسالة " فً مصر اإلسالمٌةالقٌم الجمالٌة فً القباب " :دراسة موضوعها 2-2-2

 .م98ٙٔ -ماجستٌر

فً مصر واستعراض قٌمها الجمالٌة  اإلسالمٌةتعرض البحث إلى تارٌخ القباب      

الموجودة على سطحها واالستفادة منها فً إنتاج  اإلسالمٌةوتحلٌل الزخارؾ 

خالل التقطٌع وعرض حلول مختلفة لتقطٌع هذه القباب  تصمٌمات زخرفٌة جدٌدة من

 .والزخارؾ التً علٌها وكٌفٌة التعامل مع المعطٌات الجدٌدة الناتجة عن التقطٌع

 :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً عدة محاور     

فً مصر إذ أن الباحثة قد اختارت  اإلسالمٌةاالستفادة من عرض تارٌخ القباب  -ٔ

 أنواعاًال مكانً وهو دراسة وتحلٌل القباب فً مصر مما ٌعطً مجال للتعرؾ على حد

 .القباب الموجود فً مصر فً العصر المملوكً الذي نشؤ بمصر

 .هاأنواعاالستفادة من الزخارؾ الموجودة على القباب فً العصر المملوكً و -ٕ

لولها إذ أن هذا االستفادة من تقطٌع هذه القباب وما تحتوٌه من زخارؾ وعرض ح-ٖ

التقطٌع ٌعتبر عنصر من عناصر التجرٌد والذي سوؾ تستفٌد منه الدارسة فً 

 .صٌاؼاتها الخزفٌة فالتجرٌد جزء من المدرسة البنابٌة

 

بالخزف البنائً   دراسات مرتبطة  2-3

 

 اإلسالمٌةمفهوم البنائٌة فً الصٌاغات الهندسٌة " :دراسة موضوعها 2-3-1

 .مٕٔٓٓ-رسالة ماجستٌر "مكانات التشكٌلٌة للخزفكمدخل إلثراء اإل

والقٌم  اإلسالمٌةٌتعرض البحث إلى دراسة المالمح الفلسفٌة للصٌاؼات الهندسٌة      

الجمالٌة التً سعى الفن اإلسالمً إلى تحقٌقها والتحلٌل الهندسً والرٌاضً 
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لمدرسة البنابٌة ودراسة األسس الفلسفٌة والتشكٌلٌة ل اإلسالمٌةللصٌاؼات الهندسٌة 

كمحور للبحث وٌتعرض إلى دراسة أفكار الجٌل الجدٌد والربط بٌن المدرسة البنابٌة 

 .اإلسالمٌةوالهندسٌات 

 :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً عدة محاور منها     

إذ أن الدارسة  اإلسالمٌةاالستفادة من دراسة المالمح الفلسفٌة للصٌاؼات الهندسٌة  .ٔ

 .اإلسالمٌةتقوم بدراسة المالمح الفلسفٌة للعمارة  سوؾ

التحلٌل الهندسً والرٌاضً للصٌاؼات الهندسٌة والذي تعتبره الدارسة أنها نقطة  .ٕ

 .لٌس لها عالقة قوٌة بتحلٌل القباب المملوكٌة

دراسة األسس الفلسفٌة والتشكٌلٌة للمدرسة البنابٌة وتعتبر أنها نقطة مهمة فً  .ٖ

لدارسة سوؾ تستند على المدرسة البنابٌة كمحور للبحث وسوؾ تقوم الدراسة إذ أن ا

البنابٌة كمحور الستحداث  الخصابصالمملوكٌة و اإلسالمٌةبمحاولة ربط بٌن القباب 

 .فً اإلنتاج التطبٌقً للباحثة صٌاؼات خزفٌة معاصرة

 

استخدام جمالٌات وتقنٌات الخزف الحدٌث البتكار " :دراسة موضوعها 2-3-2

 .م99ٙٔ -رسالة دكتوراه "خزفٌة الأشك

ٌتعرض البحث إلى استخدام الجمالٌات والتقنٌات واألسالٌب الحدٌثة فً القرن      

العشرٌن البتكار مجموعة من الخزفٌات تتحقق فٌها رإٌة تعبٌرٌة معاصرة ولذلك 

ٌعرض البحث تارٌخ تطور جمالٌات فن الخزؾ الحدٌث وكذلك توضح تطور تقنٌاته 

ل عملٌة التجرٌب التً جاء بها القرن العشرٌن وأحدث ثورة فنٌة وجمالٌة من خال

 .وطفرة صناعٌة

 :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فٌما ٌلً     

 االستفادة من جمالٌات وتقنٌات الخزؾ الحدٌث فً استحداث صٌاؼات خزفٌة -ٔ

 .للباحثة

لً هً إحدى االتجاهات الفنٌة أن البنابٌة التً اتخذتها الدارسة محور للبحث الحا -ٕ

فً انتاج الباحثة  فً الخزؾ الحدٌث لذا فاالستفادة من دراسة تارٌخها وتطور تقنٌاتها

 .العملً

 

سمات الخزف الحدٌث واإلفادة منها فً تدرٌس الخزف " :دراسة موضوعها 2-3-3

 م978ٔ -رسالة دكتوراه "لمعلم التربٌة الفنٌة
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وقد قام بعمل . وطبٌعته وفلسفتهالحدٌث جاهات الخزؾ وهذه الدراسة تناولت ات     

.. مثل إنجلترا وهولندا وأمرٌكادراسة لبعض الدول المتقدمة فً مجال الخزؾ 

 Leachكما قام بدراسة لبعض أعمال الخزافٌن المتمٌزٌن أمثال لٌتش . وؼٌرها

قد وسعٌد الصدر وعبد الؽنً الشال وآخرون و Anthony Hepurnوأنتونً هٌبورن 

الخزفٌة لدراسته السابقة وتناول باإلٌضاح عوامل اإلعاقة التً  الخصابصاستنتج 

وقدم مجموعة من المقترحات الخاصة للتؽلب . تحول دون ممارسة الخزؾ الحدٌث

 األشكالفً  هأالبتكاريعلى تلك العقبات وبالتالً فهذه الدراسة ستسهم فً تحلٌل القٌم 

مة االتجاه الحدٌث للخزؾ وتقدم بعض الحلول للتؽلب كما تفٌد فً تؤكٌد قً. الخزفٌة

 .على العقبات التً ٌمكن أن تواجه مسار البحث

تتناول تحدٌد سمات الخزؾ الحدٌث من خالل التحلٌل الفلسفً والشكلً لألعمال      

الخزفٌة المعاصرة, فمن الناحٌة الفلسفٌة تهدؾ إلى التعبٌر عن مضمون حٌث تخرج 

الشكلٌة من خالل  الخصابصوظٌفٌة فقط, كما تتناول الدراسة  أشكاالًال عن كونها 

 .التقنٌات وأسالٌب التشكٌل

 : عدة محاور الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً هذه وتتفق     

 بٌن فلسفة من إٌجاد عالقة تمكن الدارسة فً هذه الدراسة: دراسة المدرسة البنابٌة -ٔ

كمحور للبحث كفن من الفنون المعاصرة فً والمدرسة البنابٌة  اإلسالمٌةفن العمارة 

 .خزفٌة بنابٌة ذات رإٌة فلسفٌة معاصرة أشكالإنتاج 

ما تقوم به الدارسة من هذه الدراسة والصٌاؼات والتقنٌات فً الخزؾ الحدٌث,  -ٕ

خزفٌة بنابٌة معاصرة ترتبط بالمفاهٌم التشكٌلٌة لفن  أشكالتمكن الباحث من إنتاج 

من فنون التراث التً تإكد هوٌتنا وبٌن المدرسة البنابٌة كفن  كفن اإلسالمٌةالعمارة 

معاصر ٌربطنا بالثقافة والحضارة العالمٌة, وذلك من خالل وسابط وتقنٌات فن 

 .الخزؾ

 

االتجاهات الفنٌة الحدٌثة وأثرها فً تحدٌث المفهوم " :دراسة موضوعها 2-3-4

 .م999ٔ -راهرسالة دكتو "الخزفً لدى طالب كلٌة التربٌة الفنٌة

وٌتناول التقدم العلمً والصناعً اللذان حدثا فً مجتمع القرن العشرٌن بعد      

الحرب العالمٌة الثانٌة ما أعقب ذلك من متؽٌرات فً النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة أن تكونت حركات واتجاهات فنٌة حدٌثة كان لها أكبر األثر فً تؽٌٌر 

ونت وحدة مفاهٌم جمالٌة جدٌدة فرضت على الخزاؾ ضرورة مفهوم فن الخزؾ وتك
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ولقد تطور مفهوم الخزؾ الحدٌث بعد أن كان فناًال . التفكٌر فً كل مقومات عمله

 األشكالأصبح فناًال ذو طالقة وحرٌة فً  شكالتطبٌقٌاًال ٌتبع الوظٌفة النفعٌة أل

 .والجمالٌات وٌتبعها من حرٌة التناول والتقنٌات

اط خاصة بتطور مفهوم الخزؾ عبر العصور المختلفة وعرض أعمال وتناول نق     

 .الفنانٌن فً كل اتجاه وتحلٌلها

 :محاور ما ٌلً الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً هذه وتتفق     

دراسة االتجاه البنابً كاتجاه فنً معاصر له األثر فً تؽٌر مفهوم فن الخزؾ  -ٔ

 .وتكوٌن مفاهٌمه الجمالٌة

 .على أعمال الفنانٌن البنابٌن وتحلٌلها واإلفادة منها فً الدراسة الحالٌة االطالع -ٕ

 

الخزفٌة  األشكالالهندسٌة كمصدر إلنتاج  األشكال" :دراسة موضوعها 2-3-5

 .مٕ٘ٓٓ -رسالة ماجستٌر" المبتكرة

وتتناول الدراسة بعض االتجاهات الفنٌة التً ظهرت فً القرن العشرٌن ثم      

الخزفٌة المبتكرة  األشكالٌد فً الفن وٌعرض مفهوم البنابٌة من خالل تعرٌؾ التجر

واألسالٌب الفنٌة والتقنٌة المختارة من الخزؾ المعاصر وعرض بعض أعمال 

  .الفنانٌن

 

 :ما ٌلًالدراسة مع الدراسة الحالٌة فً هذه وتتفق     

الٌة تتناول المدرسة دراسة المدرسة البنابٌة وأسالٌبها الفنٌة إذ أن الدراسة الح -ٔ

 .البنابٌة كمحور للبحث

 .االستفادة من عرض أعمال الفنانٌن الخزفٌة والتعرؾ على األعمال البنابٌة -ٕ

 

إنتاج تصمٌمات زخرفٌة قائمة على تحلٌل النظم " :دراسة موضوعها 2-3-6

 . م98٘ٔ -رسالة ماجستٌر "اإلٌقاعٌة لمختارات من الفن اإلسالمً الهندسً

ض الباحث العوامل التً ساعدت على ظهور الفن اإلسالمً الهندسً وتطوره عر     

تدرٌجٌاًال ابتداء من العصر األموي حتى العصر المملوكً وقدم بعض االتجاهات 

التحلٌلٌة وتناول مفهوم النظم اإلٌقاعٌة وعالقتها باإلدراك البصري ثم قام بتحلٌل 

النظم اإلٌقاعٌة وكانت هذه النظم مختارات من الفن اإلسالمً الهندسً الستخالص 

هً أسس بناء التجربة العملٌة وهكذا تبٌن أن تحلٌل مختارات من الفن اإلسالمً 
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الهندسً وقد حقق فرض البحث فً أن هذه المختارات تحتوي على نظم إٌقاعٌة ٌمكن 

 .االستفادة بها فً إنتاج تصمٌمات زخرفٌة قابمة علٌها

 : فٌما ٌلً لدراسة الحالٌةالدراسة مع ا هذه وتتفق     

ترى الدارسة أن من الممكن االستفادة من هذه الدراسة فً عالقة النظم اإلٌقاعٌة      

الستخالص النظم اإلٌقاعٌة  اإلسالمٌةباإلدراك البصري ثم كٌفٌة تحلٌل المختارات 

ربة كعنصر من عناصر القٌم الفنٌة الجمالٌة وكٌفٌة اإلفادة من هذا التحلٌل فً التج

 .العملٌة

 

-رسالة دكتوراه" السمات البنائٌة فً الخزف المعاصر" :دراسة موضوعها 2-3-7

 .م98ٖٔ

وفً هذه الدراسة قام الباحث بتحلٌل سمات المنتج الخزفً المعاصر من الناحٌة      

البنابٌة ومدى ارتباطه الفكري والفلسفً بالبنابٌة فً التصوٌر والنحت مما ٌساعد فً 

علومات وخبرات تتعلق بؤسالٌب التشكٌل, والبناء والتراكٌب فً مجال التوصل لم

الخزؾ المعاصر وبؤسالٌب تقنٌة متطورة, كما قام الباحث بتحلٌل مجموعة من 

هم أشكالالمنتجات الخزفٌة لبعض الخزافٌن الذٌن اهتموا باألسس البنابٌة فً تكوٌن 

التكوٌن, ومالمس : لجوانبالفنٌة, مع وضوح أسلوبهم وانفرادهم من خالل تلك ا

 .السطوح, والخامة, والحركة, والفراغ

      

 :فً عدة محاور الدراسة مع الدراسة الحالٌة هذه وتتفق

تناولها للمدرسة البنابٌة والخزؾ البنابً, وقد استفادت الباحثة من هذا البحث فً  -ٔ

 .عاصرةالوقوؾ على أهمٌة الطبٌعة كمصدر لكثٌر من االتجاهات الفنٌة الم

إظهار أهمٌة التؤثٌرات الملمسٌة للعناصر النباتٌة فً الطبٌعة كمدخل لمعالجة  -ٕ

 .األسطح الخزفٌة

 .إثراء القٌم الجمالٌة سواءًال كانت تلك األسطح مجسمة أم مسطحة -ٖ

كٌفٌة تحلٌل أعمال الخزافٌن البنابٌن المعاصرٌن وذلك لمعرفة بعض الدالالت  -ٗ

لملمسٌة فً الطبٌعة والتً قاموا بتطبٌقها على أسطح األعمال اإلٌحابٌة للتؤثٌرات ا

 .الخزفٌة واالستفادة منها فً إرساء الحلول التشكٌلٌة

 

 "المفاهٌم الجمالٌة للتقنٌة فً فن الخزف المعاصر" :دراسة موضوعها 2-3-8

 .مٕٗٓٓ -رسالة دكتوراه
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وضٌح المفاهٌم الجمالٌة تناولت الدراسة المنهج التحلٌلً الفلسفً فً طرٌقها لت     

للتقنٌة والتً اكتسبتها من خالل تطور المفاهٌم الفنٌة عبر العصور والذي أدى إلى 

تطورها من كونها آلٌة جامدة إلى وسٌلة للتعبٌر ذات بعد جمالً وقٌم فنٌة والتعرؾ 

على المفهوم الجمالً لفن الخزؾ وتطور تقنٌته بٌن المهارة والجمال من خالل 

فن الخزؾ وعرض المفاهٌم الجمالٌة التً ٌمكن استخالصها من خالل  عرض تطور

 .تحلٌل بعض األعمال الخزفٌة للكشؾ عن البعد الفكري الجمالً الذي ٌحمله كل عمل

 :الدراسة مع الدراسة الحالٌة وتتفق     

االستفادة من تطور مفهوم الخزؾ وتقنٌته وكذلك التعرؾ على كٌفٌة استخالص  فً

نٌة من خالل التحلٌل للكشؾ عن البعد الفكري الجمالً الذي سوؾ تتطرق إلٌه القٌم الؾ

 .الدارسة فً دراسته للقباب
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 مقدمة  3-1
 

لقد أثرت الحضارات القدٌمة ذات الثقافات والتؤثٌرات الفنٌة المختلفة على تكوٌن      

الفن اإلسالمً الذي صهر فً داخلة جمٌع الفنون وأفرزها فً صورة جدٌدة نابعة من 

, وقد اإلسالمٌةوحدة العقٌدة, ووحدة الفكر, وتكون هذا الفن ونما داخل أركان التعالٌم 

اإلسالمً حٌث كان التجرٌد من أهم  المعماري ممٌزة للفنأوجد هذا التوحٌد مالمح 

المحاور التً مٌزت هذا الفن عن ؼٌره باإلضافة إلى المركزٌة والوحدة والنسبة 

الخ ونبع من هذه المحاور أٌضاًال الفكر المعماري .. والتناسب والتكرار والحركة

دة قٌم ٌجب أن المسلم فً محاولته التوافق بٌن الشكل والمضمون معتمداًال على ع

وهً  وفً بناء قباب المساجد بشكل خاص تراعى فً المبنى المعماري بشكل عام

, والصدق والنقاء فً الشكل, والمركزٌة فً اختٌار الوحداتالوحدة بٌن أجزاء 

 .اختٌار خامات ذات مواصفات معٌنة وأسلوب تنفٌذ خاص

لفنٌة وسوؾ تقوم وقد روعٌت هذه القٌم خاصة فً المبانً بجمٌع طرزها ا    

وكٌؾ  اإلسالمٌة القباب الدارسة فً هذا الفصل بعرض المضامٌن الفلسفٌة لعمارة
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تؤثرت القباب فً العصر المملوكً كعنصر من عناصر العمارة بالقٌم الفلسفٌة 

 .اإلسالمٌةوالجمالٌة للعمارة 

 

  اإلسالمٌةالقٌم الجمالٌة فً العمارة   3-2

وتفهم المسلم لمضمونة جعل المسلم ٌرتقً من النظرة ,مً إن ظهور الدٌن اإلسال     

فقد كان لإلسالم دوره العظٌم ,السطحٌة إلى االهتمام بالجوهر واالندفاع وراء المطلق 

-م99ٓٔ-حمودة). فً تهذٌب النفوس والسمو بها إلى عالم الجمال الروحانً المعنوي

امتدت من أواسط آسٌا  ةعولقد كان للدٌن اإلسالمً دورا فً توحٌد رقعة واس (ٕٕ

, فشملت أمم عدٌدة ,شرقا إلى المحٌط األطلسً ؼربا ووصلت بالد األندلس شماال

عمارة إسالمٌة مصرٌة وتركٌة وفارسٌة  نذات سمات مختلفة وبالتالً ٌمكن التمٌز بً

لفكر المعماري الذي اتسم بالروح ا فوحد اإلسالمً ت تحت االنتماءانه ظل الإوأندلسٌة 

مٌة , لكً نستطٌع أن نتفهم القٌم الجمالٌة فً العمارة اإلسالمٌة عن طرٌق اإلسال

البحث عن المعنى الذي وراء الشكل وٌمكن أن نحدد هذه القٌم فً عدة محاور من 

 :-أهمها

 

 الوحدة والتنوع ٔ-ٕ-ٖ  

الوحدة من التوحٌد, توحٌد الواحد األحد, تدور حوله كل األنشطة      

عنوٌة أو المادٌة, ونجد أن هناك العدٌد من األهداؾ التً البشرٌة سواء الم

َوَما أُِمُروْا إاِلَّ }  اإلنسانٌة فً القرآن الكرٌم كما فً قوله تعالىتإكد على وحدة 

ْعُبُدوْا إِلَـهاًال َواِحداًال  ٌَ ةًال َواِحَدةًال َوأََنا  }, ( ٖٔ-سورة التوبة) {لِ ُتُكْم أُمَّ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

ُكْم َفا وانطالقا من هذا المنطلق فقد اشترك ( .9ٕ -سورة األنبٌاء({ ْعُبُدونَربُّ

المسلمون فً اإلٌمان بؤن خالق هذا الكون هو الواحد األحد فهو البداٌة لكل 

 .شًء وإلٌه نرجع فً النهاٌة وبذلك توحدت رإٌة المسلم لإلله وللكون

وحٌد نظام وفكر العمارة هذه الوحدة فً السلوك الحٌاتً كان له أكبر األثر فً ت     

حٌث كانت وحدة "فً كل مرحلة من مراحل التارٌخ المعماري اإلسالمً  اإلسالمٌة

وتؤثٌرها على فكر التصمٌم المعماري عبر الزمن هً المعادل المعماري لوحدة العقٌدة 

الوحدة فً  وتتجسد هذه(  ٕٕٔ-م99ٖٔ-عٌد)" المسلم فانعكست على تشكٌالته المعمارٌة

لمبنى ٌشكل جزءاًال من النشاط الكلً للمجتمع اإلسالمً, وٌتسق هذا الجزء مع رإٌة ا

الكل لٌشكل فً النهاٌة وحدة األهداؾ فً بناء هذا المجتمع فً ضوء العقٌدة ومفاهٌمها 
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وأهدافها, وأٌضاًال تتشكل وحدة العالقات بٌن الكل والجزء ووحدة الفراغ المعالج لهذه 

بٌن الفراؼات بحٌث تخرج وتدخل وتدور فً حٌز العمابر من خالل حركة العٌن 

 .معٌن فتربط العالقات بٌن بعضها فتجعلها وحدة واحدة

من  اإلسالمٌةكان للتنوع الثقافً والجؽرافً والزمنً أثراًال فً تنوع شكل الفنون      

مكان إلى آخر, والتنوع الذي نجده فً العمارة ناتج عن الطرز التً سبقت دخول 

فً األقطار  اإلسالمٌةتلك األقطار ونظراًال للتنوع الهابل فً العمارة اإلسالم إلى 

الممتدة فقد قسمها المإرخون إلى تصنٌفات متعددة  اإلسالمٌةالمختلفة وعبر العصور 

الكبرى وتفاعالتها مع الطرز المعمارٌة  اإلسالمٌةحسب التارٌخ أو حسب الحضارات 

درسة مصر وسورٌا, ومدرسة األخرى وتضمن ذلك التقسٌم خمس مدارس هً م

, المدرسة الفارسٌة, والمدرسة (تونس, المؽرب, الجزابر, أسبانٌا)المؽرب وتشمل 

, والمدرسة الهندٌة, وٌوضح مدى التنوع فً (تركٌا, األناضول)العثمانٌة وتشمل 

كؤحد العناصر المعمارٌة ذات القٌمة التشكٌلٌة  ( ٔ-ٖ)كما فً الشكل  القباب أشكال

وأن مدى تؤثر العمارة فً مصر بالنقوش الهندسٌة الحجرٌة ومدى لٌونة الهامة, 

ورشاقة زخارفها وتحولها من مجسم مربع ثم دابري ثم رقبة تحمل نهاٌة بصلٌة 

أخرى , وتعمل هذه القباب على وجود فراؼات  أشكالالشكل أو نصؾ كروٌة أو 

دور العرابس فً قمة الكتلة تمهد إلى الفراغ السماوي األكبر تماماًال كما تقوم بهذا ال

المعمارٌة فٌزداد التناؼم بٌن العناصر المعمارٌة للمسجد, ثم تنتهً قمة القبة بشكل 

أهلة من المعدن أو النحاس, كذلك تنوع النقوش فً كل جزء من القبة وشرفاتها, 

والمقرنصات التً تتمٌز بها العمارة المصرٌة أكثر من ؼٌرها, وبالرؼم من التماثل 

أسً واألفقً للقبة إال أن المشاهد ال ٌشعر بالرتابة بل على العكس حٌث تعمل الر

متؽٌرات القطر وتنوع األجزاء فً كتلتها ونقوشها بالثراء والحٌوٌة واإلحساس 

وترى الدارسة أن الوحدة والتنوع من أهم الجمالٌات التً . برشاقة الكتلة المعمارٌة

نٌة والتً انبثقت من وحدة العقٌدة فؤصبحت ذات استندت علٌها العمارة الدٌنٌة والمد

 . طابع معماري ممٌز ٌحمل فكراًال إسالمٌا
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 (1-3)شكل

نماذج من القباب فً العالم اإلسالمً  

 ( 3-م1977-الرفاعً )  عن

 

 المركزٌـة   3-2-2

إطار واحد تؤتً المركزٌة من الوحدانٌة فجمٌع أنشطة المسلمٌن الحٌاتٌة تدور فً      

هو تنفٌذ ما أمرنا به الواحد األحد من صالة وصوم وأٌضاًال سلوكنا مع بعضنا البعض 

فجمٌع األنشطة تدور حول مركز واحد وهو مركزٌة هللا, كما تتؤكد تلك المركزٌة فً 

وجود الكعبة ووحدانٌتها فهً اتجاه القبلة المركزٌة والطواؾ فً دوابر حول مركز 

 (.ٕ-ٖ)لشكل كما فً ا وهً الكعبة
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 (2-3)شكل

 صورة الكعبة المشرفة ومركزٌتها فً اتجاه القبلة

 

وتنعكس المركزٌة على المظاهر المعمارٌة والتشكٌلٌة فنجد أن استقطاب المجتمع      

ٌكون حول مركز تتمركز فٌه األنشطة الحٌوٌة, وقد امتدت األحكام الفقهٌة لتنظٌم 

فً  اإلسالمٌةارٌة بصورها المختلفة فوجهت المبانً العالقة بٌن التكوٌنات المعم

المدٌنة توجٌهاًال خاصاًال ٌتفق وأحكام الدٌن اإلسالمً وقٌمه, فنجد مثالًال أن المسجد 

وال ٌكون على أطرافها ومن ثم ٌسمح بتكوٌن  (ٖ-ٖ)كما فً الشكل  ٌتوسط المدٌنة

 ( ٓٓٔ-م999ٔ-احمد). نسٌج عمرانً ونشاط حٌوي واجتماعً ٌدور فً فلكه

 

نجده أٌضاًال القبة تتوسط سطح المسجد فً الؽالب و الضرٌح , فتستنتج الدارسة        

أن المركزٌة فً العمارة كانت احد المفاهٌم التً ارتكزت علٌها القٌم الجمالٌة للعمارة 

 . ولم تنشؤ من فراغ وإنما نشؤت من مفهوم دٌنً فً شكل فنً 

 

 

 (3-3)شكل

ٌتوسط المدٌنة والقبة تتوسطه   ن حسنالسلطا مسجدصورة توضح 
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 (م1998 -احمد)عن 

 

 

 التكامـل    3-2-3

التكامل ٌتجسد فً تكامل العبادات التً تإدٌها ابتؽاء مرضاة هللا وإتباعنا فً ذلك      

اتقوا هللا وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا " قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ( .رواه الترمذي) "اءكم تدخلوا جنة ربكمأموالكم وأطٌعوا أمر زكاة

فالصالة عبادة متكاملة شاملة وٌقصد بذلك أنها عبادة فكرٌة, وجدانٌة, حركٌة,      

فكرٌة فً التفكٌر فً هللا سبحانه وتعالى, وجدانٌة أي القلب عامر بحب هللا, حركٌة 

مل الذي منبعه هذا التكا. فً الحركات المتتابعة من قٌام وركوع وسجود هلل تعالى

العقٌدة تبلور فً الظواهر المادٌة المتصلة بالعبادات, وأول دلٌل على ذلك التكامل 

وخاصة الدٌنٌة منها, فنجد أن هناك تكامالًال بٌن  اإلسالمٌةالشمولً فً العمارة 

العالقات المعمارٌة بٌن المبانً وبعضها وأصبح كل مبنى جزء من كل فً البناء العام 

الدٌنٌة نسٌجاًال ال ٌمكن فصامه بٌنه  اإلسالمٌة, لقد كونت العمارة المٌةاإلسللمدٌنة 

 . وبٌن البٌبة المحٌطة 

ونالحظ أن هناك تكامالًال بٌن التكوٌن ٌجمع بٌن مختلؾ العناصر المعمارٌة "     

بحٌث تتكامل هذه العناصر مع بعضها البعض, وأبسط دلٌل على ذلك أن المسجد 

حوله البٌوت واألسواق وما إلى ذلك وكانت تلك المبانً اعتبر المركز الذي نمت 

وعلى اختالؾ وظابفها تشكل وحدة متكاملة تعبر عن تكامل هذه الوظابؾ جمٌعها فً 

 (  ٕٓٔ -م999ٔ-احمد) ".حٌاة المجتمع اإلسالمً

وترى الدارسة أن هناك تكامل فً العالقة بٌن القبة المعمارٌة ووظٌفتها وتكامل      

المعمارٌة من حٌث األبعاد التً تسمح للقٌام بوظٌفتها ومن النوافذ العلٌا عناصرها 

فتحاتها وأبعادها وكمٌة التهوٌة واإلضاءة التً تسمح بها  أنواعوالسفلى من حٌث 

, إلى جانب المفردات الزخرفٌة بتشكٌالتها المتنوعة (ٗ-ٖ)كما فً الشكل تصمٌماتها 

. لكل الذي ٌحٌط به وال ٌمكن فصله أو تؽٌٌره على أسطح القباب كجزء ال ٌتجزأ من ا

وبالتالً تعتبر قٌمة التكامل من أهم القٌم التً تجمع بٌن الوحدة مع التنوع والمركزٌة 

 .والحركة والتكرار اإلٌقاعً
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 (4-3)شكل

 المعمارٌة ووظٌفتهاصور توضح التكامل بٌن القبة 

 

 

 

 

 والرمزٌة  التجرٌد  3-2-4

من انسب أسالٌب التعبٌر التً تتفق مع مبادئ اإلسالم من حٌث  دٌعتبر التجري"     

عن  روال ٌعب... عن كل ماله نفس فهو ٌسعى عن التعبٌر المطلق الباقً هابتعاد

رٌقة تجرٌدٌة مطلقة وقد المسلم مفهومه عن هللا ووحدانٌته بط نالمادٌات فقد بلور الفنا

ٌمكن تصوٌرها فً صورتها  التً ال األشكالفً ... نشاء التجرٌد من الرمزٌة

و الرمز من المنظور  (78-م999ٔ-أحمد)" الطبٌعٌة وتقدٌمها فً صورة تجرٌدٌة

اإلسالمً وهو أسلوب للنقل من عالم الواقع إلى عالم ما بعد الواقع, وكذلك فً نقل 

دٌة واقعٌة إلى صورة روحانٌة والقرآن الكرٌم قد استخدم الصورة من صورة ما

َماَواِت  }: الرمز فً تقرٌب المعانً إلى ذهن المسلم كما فً قوله تعالى ُ ُنوُر السه هللاه

ِض  َرَأْل  َواألَأْل
  ۚ

َبااٌح   َكاةٍة فٌَِها ِمصَأْل  َمَثلُ ُنوِرِه َكِمشَأْل
  ۖ

َباُا فًِ   ُزَجاَجةٍة  الَأْلِمصَأْل
  ۖ

َجاَجةُ   َها  الزُّز َكؤَنه

ُتونِةٍة اله َكوَأْل  َأٌْل َباَرَكةٍة َز ٌُوَقُد ِمن َشَجَرةٍة مُّز يٌّي  ٌُِضًُء  َكبٌح ُدرِّر ُتَها  َأٌْل َكاُد َز ٌَ ةٍة  ٌه بِ ةٍة َواَل َغرَأْل ٌه قِ َشرَأْل

هُ  َسسَأْل  َنارٌح  َولَوَأْل لَمَأْل َتمَأْل
  ۚ

 نُّزورٌح َعلَى ُنورٍة  
  ۗ

  ُ
ِدي هللاه هَأْل َشاءُ  ٌَ ٌَ (  ٖ٘:سورة النور) {لُِنوِرِه َمن 

هات ورمزٌات ال حصر لها, وقد حرص الرسول علٌه فً هذه اآلٌة المباركة تشبً

-ولً)          . الصالة والسالم أن ٌربط بٌن معانً القرآن وتفسٌره لهذه الرمزٌات

 (  ٘ٗٔ –م98ٕٔ

ذات اإلٌقاعات المختلفة  ةوتستنتج الدارسة أن هناك رمزٌة فً العناصر المتكرر     

رٌة نراها فً العناصر المعمارٌة مثل فً التشكٌالت المعمارٌة, هذه الرمزٌة المعما

المبذنة والتً لها وظٌفة هً رفع األذان إال أنها رمزٌة فً شكلها حٌث تربط بٌن 

االمتداد األفقً لواجهة المسجد باالمتداد الرأسً فً الفراغ شامخة شاهقة ترتفع فً 
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ة أما عرابس الجامع فً تجاورها مع بعضها كؤن صفوؾ مترابط, سمو نحو السماء

ٌجمعها الخط األفقً الممتد أعلى سطح المسجد, تربط بٌن سطح المسجد األفقً بؤكمله 

إلى أعلى عن طرٌق رإوس العرابس تجاه االتجاه الرأسً, والقبة التً ترمز للسماء 

 (٘-ٖ)كما فً الشكل     .وعن عدم فصل المصلٌن عن السماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-3)شكل

ذات اإلٌقاعات المختلفة   ةالعناصر المعماري شكل ٌوضح الرمزٌة فً

التً تربط بٌن االمتداد األفقً لواجهة المسجد باالمتداد الرأسً فً الفراغ 

 net  www.islamichistory.عن
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  اإلسالمٌةالمضمون و الشكل فً العمارة   3-3

 المضمون من المنظور اإلسالمً هو التعبٌر الثابت عن الجوانب الوظٌفٌة     

, ولذلك فهو ال ٌختلؾ باختالؾ المكان أو الزمان, اإلسالمٌةوالعقابدٌة فً العمارة 

وٌظهر من خالل الحلول التشكٌلٌة والتقنٌة المرتبطة بالبٌبة الطبٌعٌة والثقافٌة والتراثٌة 

 .للمكان والسكان على حد سواء

من الوظٌفٌة  أن المضمون هو أعم وأكثر شمولٌة" عبد الباقً إبراهٌم"وٌشٌر       

المضمون كتعبٌر علمً ٌعتبر أكثر شمولٌة وأعم وصفاًال من التعبٌر المعروؾ "فٌقول 

فً النظرٌة المعمارٌة بالوظٌفٌة المحكومة كمحددات هندسٌة وفنٌة واقتصادٌة بهدؾ 

 (78-م98ٕٔ-إبراهٌم)" الوصول إلى االستؽالل األمثل للمكان فً المبانً المختلفة

      

لمضمون هنا على رإٌة المبنى من الداخل فقط بل من الخارج أٌضاًال, وال ٌعتمد ا

فالمبنى اإلسالمً إذا كانت تقام فٌه كل األنشطة من عبادة واجتماع للقوم والتشاور فً 

الدٌن . أمور البالد فهو ال ٌنفصل فً أنه جزء مإثر فً المجتمع ال ٌنفصل عنه

لدٌن هو المنظم للحٌاة سواء كانت والحٌاة متالزمان وال ٌمكن فصلهما عن بعض, ا

ٌرتبط  اإلسالمٌةحٌاة الفرد أو حٌاة المجتمع, والمضمون اإلسالمً للعمارة 

باالستعمال الداخلً للمبنى وهو فً نفس الوقت ٌإثر على تشكٌله الخارجً وبذلك 

ٌرتبط بالحٌاة االجتماعٌة الخارجٌة للمبنى فما فً داخل المبنى هو من حق صاحبه 

ولكن ما فً خارجه هو من حق المجتمع اإلسالمً الذي تحكمه قٌم المساواة  المسلم

تؤتً "ووالجوار, كما تحكمه القٌم االقتصادٌة التً تشكل البنٌة االجتماعٌة للمجتمع, 

الحضارٌة للمبنى, بعد ذلك القٌم التشكٌلٌة الداخلٌة والخارجٌة الستكمال الصورة 

ون فهما فً عالقة ترابطٌة متالزمة ٌصبح وعلى ذلك ال ٌنفصل الشكل عن المضم

البحث عن الشكل مرتبطاًال بالبحث عن المضمون, أو بتعبٌر آخر ٌصبح البحث عن 

المضمون أساساًال للبحث عن الشكل الذي ٌسعى إلٌه المعماري, والمضمون ال 

ٌرتبط بالمكان والزمان إال أنه ٌكتسب صفة العالمٌة, لٌس بالمفهوم الشكلً 

-م98ٕٔ-إبراهٌم).           " اإلسالمٌةكن بالمفهوم الواسع للقٌم والتعالٌم التقلٌدي ول

تعبٌر عن كل ما  اإلسالمٌةتستنتج من ذلك الدارسة أن المضمون للعمارة  (79

 .ٌرتبط بالعمل المعماري وظٌفٌاًال وعقابدٌاًال سواء داخل المبنى أو خارجة
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اإلسالم السمحة وأٌضاًال احترام  تعالٌم اإلسالمٌةوروعً فً العمابر الدٌنٌة      

المبادئ التً أقرها اإلسالم, كذلك روعً االنسجام والتوافق بٌن الكتل الصماء 

والفراغ للتعبٌر عن خصابص العمارة والتصمٌم الجٌد للبناء, كما أن هناك قانوناًال أو 

تعالٌم ال ٌجب الخروج عنه وهو إتباع  اإلسالمٌةنظاماًال ٌحكم الصٌػ التشكٌلٌة للعمارة 

اإلسالم والتوافق الوظٌفً لهذا المبنى المعماري, وكان هذا القانون أكثر تقٌٌداًال فً 

 .عمارة المنشآت الدٌنٌة

 

 

 اإلسالمٌةالعناصر المعمارٌة والزخرفٌة للعمارة  3-4

بالثراء والتنوع فً وحداتهـا وعناصرها  اإلسالمٌة تمٌزت العمابر الدٌنٌة     

بانتظامها وتنوعها بعداًال جمالٌاًال ال مثٌل له وشكلت إٌقاعاًال فنٌاًال  المعمارٌة والتً شكلت

ها والتوافق فً وظٌفتها وعند تحلٌل هذه أشكالمن خالل تباٌن هذه الوحدات فً 

 .الوحدات ال بد وأن نتعرؾ على عناصرها المعمارٌة

 

 العناصر المعمارٌة  3-4-1

 المئذنة 3-4-1-1

هو النداء للصالة, وهً عبارة عن كتلة  ذانومعناها موضع اآلذان, واأل"      

معمارٌة, قاعدتها ٌمكن أن تكون مربعة أو مستدٌرة وبداخلها سلم ٌإدي إلى دورات 

 "أو شرفات تحٌط ببدنها لكً ٌقؾ علٌها المإذن وٌصل صوته إلى أبعد مدى ممكن 

ة , ولم تكن المبذنة فً بادئ األمر من العناصر المعماري( ٖ٘ٔ-م999ٔ-أحمد)

األساسٌة فً أماكن الصالة العامة فً بدء دخول اإلسالم, فقد دخلت متؤخرة على بناء 

حٌث أن طراز المآذن كان  اإلسالمٌةالمآذن باختالؾ البٌبات  أشكالالمسجد, وتختلؾ 

متعدداًال وصاحبه الكثٌر من التؽٌٌرات والتعدٌالت وأٌضاًال تنوعت زخارفها وحلٌاتها 

تكون وحدة مع الواجهة حٌث ترتبط بها فً الرإٌة الكلٌة  المعمارٌة, والمبذنة هنا

 (.ٙ-ٖ)كما فً شكل . للواجهة مكونة لوحة فنٌة بدٌعة

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 6-3)شكل 

 (ج-6-3(               )ب-6-3(             )أ-3-6)                  
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 نماذج من المآذن فً العمارة اإلسالمٌة

 .مئذنة خانقاه سالر وسنجر الجاولً( أ-6-3)شكل                    

 .مئذنة جامع الناصر محمد بالقلعة( ب-6-3)شكل                    

 .مئذنة القاضً ٌحًٌ زٌن الدٌن باألزهر( ج-6-3)شكل                    

 

 

 

 القبة 3-4-1-2

لق على انتفاخ كل شًء القبة تعرٌب كبه وأصل معناها كؤس الحجامة وتط"      

وهً من   (ٖ٘ٔ-م999ٔ-أحمد")والقبة من البناء نوع من التسقٌؾ شكل نصؾ كرة 

العناصر المعمارٌة التً استخدمت فً عمارة المنشآت الدٌنٌة على األخص, والقبة 

بصفة عامة ال بد أن تؽطً مساحة مربعة وٌتم عملها بتحوٌل المربع إلى مثمن 

 (88-م99ٔٔ-إبراهٌم) . ة أو المثلثات الكروٌة كمناطق انتقالبواسطة الحناٌا الركنً

وؼالباًال ما تكون المقرنصات سبٌلها فً ذلك, واستخدمت القبة كتؽطٌة للمدافن      

وبعض األماكن فً بعض المساجد واستمر استخدامها فً عمابر مصر الدٌنٌة 

رج بزخارؾ بارزة وأحٌاناًال كان المبنى ٌضم أكثر من قبة وزخرفت القباب من الخا

 . هندسٌة ونباتٌة واختلفت الزخارؾ باختالؾ العصور الفنٌة

  (7-ٖ)شكل 
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 (7-3)شكل                                        

 نماذج من القباب فً العمارة اإلسالمٌة 

 

 

 

 عمارة العصر المملوكً 3-5

قبٌل سقوط بؽداد بٌن أٌدي المؽول وقٌام دولة االٌلخانٌٌن فً فارس والعراق "      

سقط نظم أتابكة السالجقة واألٌوبٌٌن فً مصر والشام, وقامت دولة التركمان الشهٌرة 

, وكذلك كان رجال تلك "العبٌد"تعنً " الممالٌك"ولما كانت كلمة . الممالٌك بدولة

. الدولة إذ كانوا أصالًال من عبٌد ملوك األٌوبٌٌن, فقد كان نظام تلك الدولة فرٌداًال فً بابه

فؤصحاب الدولة من السالطٌن واألمراء كانوا ؼرباء عن البالد ال ٌحتكون بؤهلها وال 

, بل ٌعٌشون فً معسكراتهم منقطعٌن لحٌاتهم العسكرٌة التً ٌتكلمون اللؽة العربٌة

األمر الذي كانت له آثاره  (8-ٖ)كما فً الشكل  كثٌر ما توصؾ بالؽلظة والجفاؾ,

والمهم أنه رؼم ما ٌراه البعض من أن وصول العبٌد إلى . السلبٌة فً معاملتهم للرعٌة

التناقض ؼٌر المنطقً فً مجرٌات مراكز القٌادة فً الدولة المملوكٌة ٌمثل نوعاًال من 

السٌاسٌة فً دولة اإلسالم, فقد قُّدر لدولة الممالٌك أن تعٌش أكثر من قرنٌن ونصؾ 

دولة : تنقسم اصطالحٌاًال إلى دولتٌن, هما( م7ٔ٘ٔ–ٕٓ٘ٔ/ هـ 9ٕٖ–8ٗٙ)القرن 

ودولة الممالٌك ( م9ٖٓٔ–ٕٓ٘ٔ/ هـ 79ٕ–8ٗٙ)الممالٌك البحرٌة أو التركمانٌة 

-عبد الحمٌد)(." 7ٕ-ٖ)شكل (. 7ٔ٘ٔ–9ٖٓٔ/  9ٕٖ–79ٕ)أو الشركسٌة البرجٌة 

 (.ٖٙٗ-م98ٙٔ
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 (8-3)شكل

 مخطوطات توضح جنود الممالٌك 

 

      

ورؼم ما عرفته الدولة من االضطرابات السٌاسٌة, ورؼم ما اتصفت به بعض سالطٌنها      

رخاء المادي الذي تمتعت به البالد بفضل ال-وأمرابها من الجهل والفظاظة فإن كثٌراًال منهم كانوا 

من محبً العمارة والبنٌان, ومن رعاة  (-الترانسٌت)على أٌامهم عن طرٌق تجارة العبور 

العلوم والفنون واآلداب, حتى ٌمكن القول أن دولة الممالٌك شهدت إحٌاء حركة النهضة 

وال ٌقلل من ذلك إال  (9-ٖ)كما فً الشكل .مٗٔ–ٖٔ/ هـ 8هـ والـ 7خالل القرنٌن الـ  اإلسالمٌة

أن حركة اإلحٌاء المملوكٌة لم تصاحبها حركة إبداع وابتكار فاكتفت بالتقلٌد مع العناٌة بالشكل 

 ٓ(ٖٙٗ-م99ٕٔ-عالم). والمظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) شكل  (3-9

 1700لوحة زمنٌة للعالم اإلسالمً حتى عام 

 (463 -م1986-عبد الحمٌد)مرجع الصورة 
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ضح ذلك فً مجال العلوم واآلداب, وهو ما ٌظهر فً مجال العمارة والفنون ٌت     

كالتركٌة السلجوقٌة المؽولٌة, والمؽربٌة : الصؽرى فً إتباع التقالٌد القدٌمة, من وافدة

وإذا كان البعض ٌرى أن . كالطولونٌة الفاطمٌة: األندلسٌة, ومن محلٌة أصٌلة

نتٌجة طبٌعٌة للؽزوة المؽولٌة التً فّر أمامها  التؤثٌرات المشرقٌة فً الفن المملوكً

كثٌر من الصناع والفنانٌن نحو الشام ومصر, فمن الواضح أن الصلة بٌن أطراؾ 

 . العالم اإلسالمً فً مشرقه ومؽربه لم تنقطع نتٌجة للمنافسات السٌاسٌة

ابر وٌحمد للممالٌك على كل حال هو عناٌتهم بتزٌٌن عاصمتهم القاهرة بالعم"     

عبد )  ".الباهرة, إلى جانب أخذهم بٌد نقابات الحرفٌٌن الذٌن بهروا العالم بفنونهم 

 ( .  ٘ٙٗ -م98ٙٔ-الحمٌد

 

 العامة للعمارة المملوكٌة الخصائص  3-6

أول ما ٌستحق المالحظة هو أن التطور كان بطٌباًال فً التقالٌد الفنٌة فً العالم      

وٌظهر ذلك على المستوى النوعً سواء فً . سلجوقًاإلسالمً اعتباراًال من العصر ال

مدنٌة جدٌدة,  أنواعففً العمارة إذا كانت قد ظهرت . العمارة أو الفنون الصؽرى

 -من النوع الدٌنً-الفنادق واألسبلة والكتاتٌب, فقد بقً للضرٌح والمدرسة : ممثلة فً

كثٌر من األحٌان أو  مركز الصدارة بالنسبة للمسجد الذي أصبح متؤثراًال بعمارتها فً

وفً الفنون الصؽرى لم تستجد حرؾ حدٌثة أو صناعات مبتكرة, وإن . تابعاًال لهما

 .صارت صناعة فن النحت فً الحجر والنقش فً الخشب سٌدة الفنون

 بشكل عام, فً التنوع الكبٌر, من العامة للعمارة المملوكٌةالخصابص وتتمثل      

( الكتاتٌب) والمكاتب( السقاٌات)كاالت واألسبلة واألضرحة والوالمساجد والمدارس 

والحقٌقة أنه كان من الدارج وقتبذ إنشاء مجموعات معمارٌة من تلك . والحمامات

جمٌعاًال مما عرؾ باسم الكلٌات بمعنى المجمعات, والتً كانت تعطى االنطباع  نواعاأل

                                                 
      وهنا ال بؤس من اإلشارة إلى أن بقاٌا العصر المملوكً األثرٌة هً درر العمارة اإلسالمٌة التً ترصع

مدرسة, ( ثمان وخمسٌن) 8٘اآلثار المملوكٌة فً القاهرة  جبٌن القاهرة, وفً ذلك ٌعدد جورج مارسٌه من

-م9ٙٙٔ-عبد الحمٌد عن كونل ترجمة موسى)مسجداًال ( أربعة وثالثٌن) ٖٗمدفناًال, ( خمسة وخمسٌن) ٘٘

ٔ89.) 



 38 

ٌفسر طبٌعة النظام  األمر الذي ٌمكن أن –بشكل العمارة العسكرٌة الممثلة فً القلعة 

رؼم استخدام اآلجر أحٌاناًال فً األقبٌة والعقود  –ومادة البناء هً الحجر . التركمانً

ولقد اتسمت هذه العمارة فً مصر والشام عادة, بالفخامة مع البساطة فً . خاصة

هذا, ولو أن اتساع المساحات ؼٌر المزخرفة ٌتعارض . الشكل, والهٌبة فً المظهر

مٌق, سواء فً الحلٌات التجرٌدٌة والخطٌة أو المشكوات الزخرفٌة مع النحت الع

 (.78-مٕٓٓٓ-سامح )

وفٌما ٌتعلق بالمساجد اعتنت مدرسة الطراز المملوكً بواجباتها, وعمل      

التجاوٌؾ أو الحناٌا العمودٌة مما قد تفتح فٌه النوافذ, وما قد ٌنتهً فً أعاله بزخارؾ 

 .  ومآذنرزة أو الداخلة أو المقرنصات من وجهات قباب من العناصر المعمارٌة البا

ولقد تمٌزت العمارة المملوكٌة بالتركٌز على الزخرفة التً تتمثل فً استخدام      

استخدمت  كما. الوزرات فً الجدران وكذلك الرخام الملون فً كسوتها وفً األرضٌات

المعمارٌة  من توزٌع التؤثٌراتوال بؤس . الفسٌفساء الرخامٌة والصدؾ فً زخرفة المحارٌب

 فً العمارة المدنٌة كما فً قلعة القاهر, اتبع: على الوجه اآلتً( ٓٔ-ٖ)كما فً الشكل الوافدة 

الطراز المملوكً النماذج الفاطمٌة واألٌوبٌة, وفً المدارس ظهر التؤثر بمبانً الشام 

المساجد بن طولون فً ا والعراق, بٌنما اتبعت التقالٌد المحلٌة التً ترسخت فً مسجد

  ( ٖٓٔ-م97ٓٔ-عبد الجواد)وقالوون  مسجدي بٌبرس: المملوكٌة الشهٌرة, مثل
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 (10-3)شكل

 نماذج معمارٌة للمسجد من العصر المملوكً

 

 

وترى الدارسة المنشآت التً شٌدها الممالٌك خالل تلك الفترة ربما ترجع ألمرٌن      

شؤة الدٌنٌة التً أنتجها هإالء الممالٌك لكً ٌخلدوا ذكراهم بالتقرب للشعب أولهما للن

بإنشاء العمابر وعمل النفٌس من التحؾ, وثانٌهما لعدم االستقرار فً الحكم فحاول كل 

وربما ٌرجع هذا التشٌٌد والعظمة الفنٌة . منهم أن ٌترك بصمات مضٌبة تمجد ذكراه

رجح أن كل هذه األسباب كانت وراء كل ما خلفه ومن الم. إلى حبهم للتشٌٌد والفن

وسوؾ تتعرض الدارسة لبعض . الممالٌك من عمابر وتحؾ فنٌة فاقت كل عصر

الجوانب االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التً مهدت الزدهار الفنون ورواجها 

 :والوصول بها إلى قمتها الفنٌة, من حٌث
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  : الناحٌة االجتماعٌة 3-6-1

لقد ازدادت فً هذا العصر ظاهرة األوقاؾ حٌث كان لها أؼراض كثٌرة مما ٌدل      

على االهتمام بالشإون االجتماعٌة, وهذا النظام حقق أؼراضاًال كثٌرة منها استمرار 

 .نشاط الصناع والفنانٌن, كما ضمن استمرار حركة التطور فً الفنون المختلفة

مالٌك حالة الثراء والؽنى الفاحش المنعدم ومن الظواهر االجتماعٌة فً عصر الم      

المقنطرة من النظٌر, ولعل مرجع ذلك أن كل واحد منهم كان ٌترك عند وفاته القناطٌر 

 8ٔ-م9ٕٙٔ-عاشور). المسوقة وآالؾ الممالٌك المشتراه الذهب عدا الفراء الثمٌن والخٌل

ور فخمة وما حوته حٌث نلمس ذلك الؽنى فٌما خلفه الممالٌك من منشآت دٌنٌة وقص( 

الزجاجٌة  والمشكواتتلك المنشآت من النفابس واألثاث واألوانً النحاسٌة والخزفٌة 

 .وؼٌرها من التحؾ الثمٌنة

فنتٌجة لهذا الترؾ ارتفعت الفنون وخاصة الفنون المعمارٌة حٌث كانت تصنع      

الجودة بمراسم األمراء والسالطٌن فشجعت الصناع والفنانٌن إلى أعلى درجات 

واإلتقان والمهارة الفابقة فً التنفٌذ, فازدهار الفن المعماري كان رهن للحالة 

االقتصادٌة لمصر فً تلك الفترة حٌث كانت مصر تتمتع باقتصاد قوي ٌإكد كل ذلك 

االنتعاش الذي شمل مرافق اإلنتاج فً مصر من زراعة وتجارة وصناعة حٌث كانت 

 .ظاهرة

 

 : الناحٌة السٌاسٌة 3-6-2

لقد خلّؾ الممالٌك صفحات مشرفة فً مجال السٌاسة, حٌث وقفت مصر فً وجه      

الحمالت الصلٌبٌة, وصدت هجماتهم وهزمتهم وطردتهم من البالد فً عهد السلطان 

كما صدوا ؼارات المؽول عن ( م9ٕٕٔ)هـ 9ٕٙاألشرؾ خلٌل بن قالوون سنة 

كما كانت . صولهم إلى مصرمصر حٌث قضوا على قوتهم فً الشام وحالوا بٌن و

هناك عالقات دبلوماسٌة بٌن مصر وبالد فارس والهند وأفرٌقٌة نتٌجة لتبادل الرسل, 

فاعتبرت مصر فً عهد الممالٌك عهد ازدهار وانتعاش فنً وحضاري وتجاري 

وسٌاسً فعندما أسس الممالٌك دولتهم, وصل الفن المعماري إلى أوج عظمته, فنجدها 

ثٌر من األسالٌب الفنٌة والموضوعات التً كانت منتشرة فً العصر فترة استمرار لك

 األٌوبً السابق له, واستمرت على نطاق كبٌر رؼم وقوع 
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هـ, حٌث انتهجت  ٙ٘ٙحدث هام وهو هجوم المؽول وانهٌار الخالفة العباسٌة سنة 

تها أسالٌب قدٌمة ولكنها أخذت تتخذ اتجاهاًال خاصاًال بالتدرج حتى وصلت إلى أوج عظم

 .فً القرن الرابع عشر المٌالدي

خالل  اإلسالمٌةٌمكن القول أن دولة الممالٌك شهدت إحٌاء حركة النهضة "     

وال ٌقلل من ذلك إال أن حركة اإلحٌاء المملوكٌة لم . مٗٔ-ٖٔ/هـ8هـ والـ 7القرنٌن الـ 

وهذا ما  تصاحبها حركة إبداع وابتكار فاكتفت بالتقلٌد مع العناٌة بالشكل والمظهر

.) "ٌفسر كٌؾ التقت التؤثٌرات من مشرقٌة ومؽربٌة فً فنون مصر والشام المملوكٌة

 (78 -م98ٖٔ-سامح 

والذي ٌحمد للممالٌك على كل حال هو عناٌتهم بتزٌٌن عاصمتهم القاهرة بالعمابر      

 .الباهرة, إلى جانب أخذهم بٌد نقابات الحرفٌٌن الذٌن بهروا العالم بفنونهم

طولونٌة وفاطمٌة وأٌوبٌة : فٌالحظ أنها جمعت ما بٌن تقالٌد مصر المحلٌة من     

 . وبٌن تقالٌد العراق والشام والمؽرب

: العامة للعمارة المملوكٌة بشكل عام, فً التنوع الكبٌر, من الخصابصوتتمثل      

( تٌبالكتا)والمكاتب ( السقاٌات)والوكاالت واألسبلة  المساجد والمدارس واألضرحة

والحقٌقة أنه كان من الدارج وقتبذ إنشاء مجموعات معمارٌة من تلك . والحمامات

 .جمٌعاًال  نواعاأل

ولقد اتسمت هذه العمارة فً مصر والشام عادة, بالفخامة مع البساطة فً الشكل,      

هذا, ولو أن اتساع المساحات ؼٌر المزخرفة ٌتعارض مع النحت . والهٌبة فً المظهر

أو  والمآذنواء فً الحلٌات التجرٌدٌة والخطٌة  على واجهات القباب العمٌق, س

 .الزخرفٌة المشكوات

م هو العصر الذهبً فً تارٌخ 7ٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔوال شك أن عصر دولتً الممالٌك      

فقد كان اإلقبال عظٌماًال على تشٌٌد المبانً الدٌنٌة . فً مصر اإلسالمٌةالعمارة 

ن واجهات ومنارات وقباب وزخارؾ من جبس أو والتذكارٌة والعامة من جوامع م

وقد روعً فً تصمٌم بناء المسجد تصمٌم المدرسة واألضرحة بدون أن ٌترك . رخام

ونشاهد هذه .        تماماًال تصمٌم الجوامع المستقلة ذات اإلٌوانات واألعمدة واألكتاؾ

ومستشفٌات  اآلثار ممثلة لكافة األؼراض المنشؤة من أجلها ما بٌن مساجد ومدارس

 وخوانق وأسبلة وكتاتٌب, وأحواض لشرب الدواب وقناطر لتوصٌل 
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المٌاه, وقصور وحمامات وأسواق للتجارة, وقالع وأسوار وأبراج مراقبة, وقد 

 .اختص كل معمار أو منشؤة بوظابؾ أقٌم من أجلها

عناصرها بالثراء والتنوع فً وحداتها و اإلسالمٌةوقد تمٌزت العمابر المملوكٌة      

المعمارٌة والتً شكلت بانتظامها وتنوعها بعداًال جمالٌاًال ال مثٌل له وشكلت إٌقاعاًال فنٌاًال 

ها والتوافق فً وظٌفتها وكانت العناصر أشكالمن خالل تباٌن هذه الوحدات فً 

المعمارٌة عناصر هامة وضرورٌة للمعماري فإنه لم ٌؽفل العناصر الزخرفٌة التً 

, وقد تنوعت هذه العناصر الزخرفٌة, فهناك عناصر أو حلٌات تبرز الواجهة وتمٌزها

زخرفٌة معمارٌة وظٌفٌة تإدي وظٌفة وأحٌاناًال أخرى ٌكون الؽرض منها زخرفً 

بحت مثل المقرنصات واألعمدة والعتب وؼٌرها, وهناك عناصر زخرفٌة الؽرض 

ة كما منها الزخرفة فقط وال تتحمل أي وظٌفة مثل الحلٌات المعمارٌة الزخرفً

 .وضحت الدارسة فٌما سبق 

وقد اقتصرت هذه الدراسة على عنصر من عناصر العمارة المملوكٌة وهً      

القباب والتً تعتبر مع العناصر المعمارٌة الضرورٌة والهامة والتً لم ٌؽفل 

ها أشكالالمعماري المسلم من زخرفته التً تمٌزها وتبرز سطحها فقد تنوعت 

ت الدارسة دراسة مختارات من هذه القباب دراسة تارٌخٌة وزخارفها ولقد اختار

وتحلٌلٌة واستخالص قٌمها الفنٌة والجمالٌة وذلك لالستفادة منها فً استحداث 

 .صٌاؼات خزفٌة بنابٌة 

العصر "وبما أن عصري دولتً الممالٌك البحرٌة والجراكسة كانا ٌمثالن "      

إذ تبارى سالطٌن وأمراء تلك , صر والشامفً م اإلسالمٌةالذهبً فً تارٌخ العمارة 

الفترة فً تشٌٌد العمابر المختلفة من جوامع ومدارس وخانقاوات وأسبله وأربطة 

 ( ٔٔ -م98ٙٔ-مصطفى)." وحمامات وؼٌر ذلك الكثٌر

ولم ٌقؾ األمر عند حد اإلقبال على البناء فحسب بل اقترن مع هذه النهضة      

وكذلك بتطور فً العناصر المعمارٌة , الفنٌة الزخرفٌة العمرانٌة نتطور فً األسالٌب

إذ اهتم المعماري المملوكً بواجهات العمابر الدٌنٌة التً استخدم فٌها أهم , اإلنشابٌة

العناصر المعمارٌة مثل كتلة المدخل الربٌسٌة والقبة الضرٌحٌة وفتحات النوافذ 

المعقودة وصفوؾ المقرنصات المعشقة بالزجاج الملون إلى جانب الدخالت الربٌسٌة 

التً تتوج أعلى الواجهات وكذلك الشرفات المسننة والتً ُشكلت على هٌبة الورقة 

 .النباتٌة الثالثٌة أو الخماسٌة
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وكذلك استخدم الممالٌك أنظمة معمارٌة جدٌدة فً التخطٌط ظهرت بوضوح فً     

كان قد ؼلب على بعض  وإن, وؼٌرها  ومآذنعمارة العناصر المعمارٌة من قباب 

العناصر المعمارٌة التً شاعت فً تلك الفترة التؤثٌرات السلجوقٌة إلى جانب استمرار 

 .التقالٌد المعمارٌة المتبعة فً ذلك العصر 

 

والفن  اإلسالمٌةإن االهتمام بالعمارة "وتتفق الباحثة مع توفٌق عبد الجواد فً      

وجٌه الحاضر إلى المستقبل, وفً ذلك السٌاق اإلسالمً معناه االهتمام بالماضً لت

من الؽرٌب أن نتجاهل ماضٌنا  ( ٙ-م97ٓٔ-توفٌق عبد الجواد) "ٌقول المإرخ اإلسالمً

الضخم, فً الوقت الذي نرى فٌه وحضارتنا من هذا التراث المعماري العربً 

م به معرفة الكثٌر عنه وتزوٌد جامعات بالده إلىعلماء الؽرب متعطشون  من الكثٌر

 .للتخصص والتعمق فً دراسته

من الؽرٌب أن نتجاهل هذا التارٌخ التلٌد, وذلك الماضً المجٌد وتلك الحضارة  -

الرابعة التً تعٌش فً عقولنا وأرواحنا ووجداننا, وال نحافظ علٌها أو على  اإلسالمٌة

شآتنا بل وال نكثر من تطبٌقاتها فً من.. األقل ال نحاول اإلبقاء علٌها من الزوال

التً تعبر عن  اإلسالمٌةالعامة, وال نضفً على المبانً الهامة والعامة تلك الصبؽة 

 .شخصٌتنا وواقعنا وبٌبتنا

ومن الؽرٌب حقاًال أن نلمس فً بعض الدول األوروبٌة فً الوقت الحاضر آثار  -

فظ منذ فما زالت أسبانٌا مثالًال تحت. فً معظم مظاهر الحٌاة العمرانٌة اإلسالمٌةالتقالٌد 

ما ٌسمونه باالسترداد ومعناه انتهاء دولة اإلسالم باألندلس بتراث هابل من هذه التقالٌد 

, وما زالت مدنها تحمل ذلك الطابع اإلسالمً العرٌق بفضل الروابع الفنٌة اإلسالمٌة

فً  اإلسالمٌةالتً خلفها مسلمو األندلس فً مدنهم وقراهم, وتتمثل آثار العمارة 

الث مدن ربٌسٌة, كل منها تمثل مرحلة من مراحل تطور العمارة األندلس فً ث

 (.7-م97ٓٔ-عبد الجواد) ."وهً قرطبة, أشبٌلٌة, ؼرناطة اإلسالمٌة

وهذا ما قصدته الدارسة فً إلقاء الضوء على مختارات من القباب فً العمارة 

ي المملوكٌة بشكل خاص، مع التركٌز فً مصر باعتبارها تراث معمار اإلسالمٌة

 .إسالمً ٌستحق االهتمام والدراسة 

وقد برع المعماري المسلم فً التصمٌم المعماري للقبة فهً تعتمد على دراسة      

 هندسٌة ورٌاضٌة وفلكٌة وللقبة وظابؾ متعددة منها تحرٌك الهواء واتساع مجال 

 



 44 

الصوت ومن الخارج هً عالقة فلسفٌة بٌن األرض مسكن اإلنسان والسماء رمز 

 .و اإللهً السم

وبالتالً ستحاول الدارسة فً هذا المبحث إلقاء نظرة سرٌعة على نشؤة القباب فً      

القباب أو القباب بوضعها  أشكالالعمارة المملوكٌة, ولتحدٌد متى وأٌن وجدت 

اإلنشابً الصحٌح سواء فً المبانً الدٌنٌة أو المدنٌة فً العصر المملوكً , وقد 

بعمارة الحضارات إال أنها فً النهاٌة أخذت لها طابعاًال خاصاًال  ٌةاإلسالمتؤثرت القباب 

 .ممٌزاًال 

باإلضافة إلى تعدد  اإلسالمٌةوزخارؾ القباب فً الدول  أشكالوقد تعددت "     

تشكٌل منطقة االنتقال سواء داخل القبة أو خارجها, واستعملت الحلٌات الجصٌة فً 

القباب الحجرٌة على النحت واستعمال القباب من اآلخر بٌنما اعتمد التشكٌل فً 

كذلك استعملت األلوان فً تشكٌل األسطح الداخلٌة والخارجٌة . السٌرامٌك الملون

)  (           ٔٔ-ٖ)كما فً الشكل  ."بالرسومات النباتٌة والهندسٌة والنصوص القرآنٌة

 (م98ٗٔ-مصطفى

الرقً من الناحٌة المعمارٌة  درجة عالٌة من اإلسالمٌة المملوكٌةوقد بلؽت القباب      

واإلنشابٌة وأصبحت عنصر إنشابها هاماًال فً التؽطٌة بالعمارة الدٌنٌة وخاصة عمارة 

 .المدافن
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 (11-3)شكل

 تشكٌل األسطح الداخلٌة والخارجٌة للقبة بالرسومات النباتٌة والهندسٌة والنصوص القرآنٌة   

 

 

 المملوكٌة  اإلسالمٌةالقٌم الفلسفٌة للقباب  3-7

 

 تعرٌف القبـة  3-7-1
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قوسه, : قُّب التمر والجلد بتشدٌد الباء وفتحها إذا ٌبس وذهب ماإه, وقُّب الشًء"     

ثقب فً وسط البكرة : ضمه والَقبُّ بفتح القاؾ وتشدٌد الباء, وضمها: وقُّب الحرؾ

الضامر البطن, وقُّب : قاؾ وتشدٌد الباء وضمهاواألقبُّ بفتح ال. ٌدور علٌه المحور

البناء بتشدٌد الباء وفتحها أقام علٌه قبة وجمعها قبب وهً بناء مستدٌر مقوس مجوؾ 

ونحوه وهً وهً مادة طٌن من صخور مصهورة تستخدم فً التلٌٌس  ٌعقد باألجر

ب ما كان طوق الثوب التً تحٌط بالعنق والمقب: خٌمة صؽٌرة أعالها مستدٌر والقبة

أشبه بكرة  محدبأما فً المصطلح األثري المعماري فإن القبة هً بناء . كالقبة

مشطورة من وسطها, أو بناء دابري مقعر من الداخل مقبب من الخارج وٌتؤلؾ من 

دوران قوس على محور عمودي لٌصبح نصؾ مرة تقرٌباًال ٌؤخذ مقطعها شكل القوس 

قبة مضلعة أو دابرٌة أو على حناٌا ركنٌة أو وتقام مباشرة فوق سطح أو مرتفع على ر

مثلثات كروٌة أو مقرنصات لتسهٌل االنتقال من المربع إلى المثمن ثم ٌعود إلى 

 ( ٕٕٔ,ٕٕٕ-مٕٓٓٓ-رزق)". الدابرة, وقد تكون القبة صؽٌرة أو كبٌرة

وتسمى القباب تبعاًال لمظهرها الخارجً فتوجد قباب بشكل كرة أو جزء من كرة "     

ة أو مخروطٌة أو بٌضاوٌة أو مضلعة متعددة األضالع وال ٌوجد ما ٌطلق علٌه مدبب

 ( ٔٔ-م98ٗٔ-مصطفى) ". البعض بالقبة الحلزونٌة 

المسلمٌن عمارة القباب  من العمارة البٌزنطٌة والساسانٌة  نوقد اقتبس المعمارًٌ     

بتكارات فً علٌها ا افقد ادخلو, فقد كانت من أهم ممٌزات عمارة هذه العصور 

 مختلفة تحمل على دلٌات ومثلثات فً أشكاالأوضاعها وطرق إنشابها حٌث اتخذت 

 .الصاالت المربعة  للكنابس و المدافن 

 

 القباب من الناحٌة الوظٌفٌة  3-7-2

لقد كانت طرٌقة التسقٌؾ بالقباب إحدى الحلول للتسقٌؾ فً المساحات الكبٌرة "     

ة مرتكزة فً الوسط وقد كانت هذه الطرٌقة تقلٌداًال عرفته بؽٌر احتٌاج إلى بناء أعمد

 (9ٔ-م9ٙ8ٔ-عبد الجواد")العمارة القدٌمة بسبب ندرة األحجار واألخشاب

     

 

والقبة تمثل الفضاء الرحب والسماء الواسعة بما فٌها من الروعة والجالل وهكذا " 

ا توحٌه من المعانً حرص أصحاب الدٌانات المختلفة على أن ٌجعلوها فً معابدهم لم

الروحٌة, وٌرى البعض أن القبة بما هً علٌه من شكل مقوس أجوؾ ٌساعد على 
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تجمٌع أصوات المإمنٌن عند تالوة تراتٌلهم فً الكتب المقدسة وتعمل على تردٌد 

صدى األصوات بشكل إٌحابً, األمر الذي ٌزٌد من روعة الصالة وٌدخل الخشوع 

 (7ٕ٘-م988ٔ-الولً)". المتعبدٌنواالنفعال الوجدانً فً نفوس 

وهناك من ٌقول أن القبة صممت بالشكل الذي هً علٌه لكً تساعد على إشاعة      

الهواء فً المعبد عندما كانت قدٌماًال تخلو من النوافذ العتبارات دٌنٌة وبقٌت بعد ذلك 

بدٌل بقوة االستمرار على عادة الناس بالمحافظة على التراث الروحً دون تؽٌٌر أو ت

وتستعمل القباب لتخفٌؾ حرارة الجو ووطؤته نظراًال الرتفاع األسقؾ وؼالباًال ما تفتح 

فتحات فً رقاب القباب للتهوٌة وإلدخال الضوء فٌقوم الهواء البارد بدفع الهواء 

 .   الساخن إلى أعلى فتعمل النوافذ على خروجه كما ٌحدث فً الحمامات المقببة

للداللة على مكان المحراب حٌث  العمارة اإلسالمٌة فً قد استخدمت القبابو     

توضع أعلى الفراغ الموجود أمام المحراب وذلك بتؽطٌة هذا المكان بسقؾ ٌخالؾ 

بقٌة سقؾ المسجد, وامتازت هذه القباب عن القباب األخرى فً المسجد بكبر حجمها 

 (  ٕٓ-م98ٙٔ-مصطفى(وتشكٌل أسطحها بالزخارؾ 

سلسلة من النوافذ الصؽٌرة حول وأسفل انحناء القبة, وهذه  وؼالباًال ما تفتح     

عن وثٌقة " عبد الستار عثمان"الشبابٌك كانت تستخدم للتهوٌة واإلنارة, وقد أورد 

وجاء فً وثٌقة وقؾ خانقاه برقوق بالنحاسٌٌن ... وقؾ مدرسة أٌتمش البجاس ما نصه

إن وقفهما لٌجلس فٌها القراء وأما الشباكان اللذان بصدر القبة المذكورة ؾ"ما نصه 

  (ٕٙٗ-مٕٓٓٓ-عثمان)" وؼٌرهم

وقد حقق المعمار المسلم الوضع المالبم للقراء الذٌن ٌقرإون بشبابٌك القباب      

المطلة على الشارع حتى أن هذه الطرٌقة أصبحت شابعة وأصبح القارئ الذي ٌقرأ 

-عثمان)         ه الشبابٌك, وجاءت تسمٌته نسبة لهذ"بقارئ شباك"فً الشبابٌك ٌسمى 

 . ( ٕٙٗ-مٕٓٓٓ

وكانت القباب تبنى فوق أحواض الوضوء التً تبنى فً صحون المساجد لوقاٌة      

حٌث ال ٌوجد سقؾ وقد بنٌت بعض ( ٕٔ-ٖ)كما فً الشكل المتوضبٌن من حر الشمس 

وك القباب فً صحون المساجد الستخدامها فً حفظ الوثابق والمدخرات الثمٌنة والصك

واألوراق الرسمٌة الحكومٌة, وكذلك فقد اتخذ بعض الحكام القباب التً تبنى فً 

صحون المساجد كخزابن موصدة لحفظ الكتب القٌمة والمخطوطات النادرة التً 

 ( ٕٖٓ-م988ٔ -ولً)  ٌخشى علٌها من الضٌاع والسرقة



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12-3)شكل

 لسلطان حسنصور لقبة مبنٌة فوق أحواض الوضوء بمسجد ا

       

وأما مقرنصات القبة وجمالها فنجدها تقوم بوظٌفة دٌنٌة ترتبط فً ؼالب الظن      

بفلسفة الباطن والظاهر ألن الزابر ألي من اآلثار التً زٌنت بهذه المقرنصات ٌجد 

وٌتعرى من مشاؼله نفسه مضطراًال إلى التؽلؽل فً أعماق باطنها لٌرى فٌها ذاته 

ة فً نوع من االستشفاء النفسً الذي ٌهٌبه للتؤمل الدٌنً العمٌق من المادٌة الٌومً

خالل متابعة هذه المقرنصات فً مناطق انتقال القباب مما ٌساعد المسلم الموجود 

-رزق) (ٖٔ-ٖ)كما فً الشكل  فٌها على أن ٌظل فً حالة من الخشوع الدابم المستمر

 ( 9ٕٗ-مٕٓٓٓ
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 (13-3)شكل 

 مالها وارتباطها بفلسفة الباطن والظاهرمقرنصات القبة وج

 

 القباب من الناحٌة الجمالٌة 3-7-3

واألقواس ما هً إال صٌؽة مصؽرة التصال المكان بالسماء, فهذا القوس ٌبدأ "     

من أسفل ثم ٌرتفع ثم ٌعود إلى األرض وقد رسم شكل الكون األصؽر وفً حناٌا هذه 

 ( . ٘ٔٔ-م98ٙٔ-بهنسً)" ة هللااألقواس والقباب ٌعٌش المإمن تحت رحم

وجمالٌة القباب تكمن فً أقواسها وانحناءاتها فالشكل ألقوسً الذي ٌنحنً من "     

القباب وأعلى نوافذها ٌعطٌنا الشعور باالنفتاح والتتابع فهو بدٌل مرضً عن تقوس 

 (8-م8ٕٓٓ-عٌاد)" الخٌمة فً الصحراء ومنحنٌات الرمال

المقوسة ذات إٌقاع قوسً ٌسر العٌن وٌثٌر الرضا والعناصر والمبانً المقببة و"     

اإلنشابٌة فً القبو والقبة تمد اإلنسان بما ٌشوق العٌن إلى ما ال نهاٌة وتعطً 

المعماري مجاالًال بال حدود إلحداث تفاعل له مبرره بٌن خطوط مقوسة تجري فً كل 

 ( ٖٗ –م98ٙٔ-فتحً)" اتجاه بسرٌان متناؼم الواحد تلو اآلخر

وتبدو جمالٌة القبة أٌضاًال فً اإلٌحاء بالثبات فالشكل األفقً ٌمثل الثبات والتساوي,      

أما الشكل العمودي وتمثله المنار فٌوحً وٌشٌر إلى تسامً الروح وتشعرنا المنارة 

بامتدادات واتساعات نحو المطلق, وهاهو الهالل ٌعلو القبة والمبذنة, فهو كالعرجون 

 زورق معدنً أثقلته حمولة من عنبر  فً السماء وكؤنه
 ( م998ٔ-عٌاد عن جودي)
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وتتفتح النوافذ على جوانب القبة فً األعلى فٌدخل منها شعاع الشمس وتتدلى من "     

                      "وسطها ثرٌا كبٌرة وهكذا تبدو القبة كالسماء تهبط منها األنوار
 (

 (   ٖٙ –م99ٗٔ-عكاشة

قد فتح هذه النوافذ وجعل مثلها مضاهٌاتها المملوكً ة أن المعماري وترى الدارس     

وهً فتحات مسدودة مثل النوافذ وتؤخذ شكلها, وقد زاد ذلك من جمال القبة من خالل 

تردٌد الفتحات وإظهار الظل الشدٌد والظل األخؾ منه دون أن ٌخل بالطرٌقة 

 .اإلنشابٌة للقباب

لتً نسقت وزٌنت فبدت وكؤنها آٌة من آٌات الجمال وتتؤلق القبة بمقرنصاتها ا     

وعملت من أحجار أخذت ألوانها من ؼٌر أصباغ وبدت منحوتة بارزة ؼابرة مقعرة 

محدبة مسطحة متدلٌة متعالٌة فً وقت واحد وأخذت جمالها من الخطوط والكتل التً 

 .تظهرها أو تخفٌها لعبة الظل والنور

   

 التنفٌذٌة  القباب وصٌاغتها أشكال 3-7-4

ابتكر المعمارٌون المسلمون نموذجاًال فرٌداًال للقباب فكان له أثره الكبٌر على "     

طرٌقة التؽطٌة وٌتكون هذا النموذج من قشرتٌن الخارجٌة منها جمالون هرمً الشكل 

مؽطى بالقرمٌد وٌتفق مع الجمالونات التً تؽطً أروقة المسجد أما الداخلٌة فقد شٌدت 

ضلوع رفٌعة من الحجر ترتفع من فوق الحافة العلٌا للمنطقة المربعة أو من أقواس أو 

 (      ٕٗ –م8ٕٓٓ -عٌاد)  ".منطقة االنتقال التً وضعت بها الحنٌات الركنٌة

وفً حالة المسقط المربع ٌلزم . تقام القباب إما على مساقط دابرٌة أو مربعة     

, أو تعمل "Pendantive"فً األركان  لتحوٌله إلى دابرة إقامة مثلثات كروٌة الشكل

وقد (   ٖٔ -م98ٙٔ-مصطفى)". Squinches"حنٌات فً األركان فً مناطق االنتقال 

مظهرها الخارجً بٌضاوي الشكل وفً تقام القباب على مساقط مستطٌلة وبذلك ٌكون 

شاع استخدام المقرنصات فً األركان فً منطقة االنتقال عمارة القباب المملوكٌة 

وتتخذ القبة بعامة الشكل الكروي أو المخروطً أو أي شكل . وٌل المربع إلى دابرةلتح

 .المعهودة فً العقود فقد تكون مدببة أو بصلٌة أو مخروطٌة  األشكالهندسً آخر من 

 (ٗٔ-ٖ)كما فً الشكل 

 

 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) شكل  (3-14

 (300-م1970-عبد الجواد: )عن

 سالمٌةنماذج من أشكال القباب اإل

 

 

اء من الوجهٌن مكونة من نصؾ كرة ملس فً العمارة المملوكٌة وقد تكون القبة     

, وقد تكون ملساء من الخارج ولكنها تتكون من الداخل من الداخلً, والخارجً

ضلوع أو قنوات مقعرة متالصقة تبدأ من الحافة السفلى للقبة والتً تحملها المثلثات 

القباب على هٌبة  وقد تكون قطاعات, ؼطى بها المنطقة المربعةالكروٌة ثم القبة التً ت

الفرس وبها تؤخذ القبة الشكل  حدوهوقد ٌكون قطاعها على شكل , عقد رباعً مدبب

 .البصلً وقد ٌكون بصلٌاًال منتفخ البدن 
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وقد تتكون القبة من خطٌن رأسٌٌن هما محٌط جزء اسطوانً ٌزٌد من ارتفاع      

.ة فإن القبة تتكون من جزء اسطوانً ٌعلوه جزء كروي مدببالقبة وبهذه الحال

وقد تكون القبة محدبة من الخارج مقعرة من الداخل وانتشر هذا الشكل فوق  

وقد تكون قواعد هذه القباب مقعرة الجوانب وأطرافها العلٌا تتقابل فً . األضرحة

وقد .أسوان حافات وتبرز على هٌبة قرون وهذه الظاهرة لم توجد إال فً أضرحة

 .مصروجدت القباب المفرؼة فً 

وهناك بعض القباب تتكون من عدة طبقات من المقرنصات ذات الحجم الكبٌر      

نسبٌاًال تعلو الواحدة منها األخرى وٌضٌق قطر كل طبقة كلما ارتفعت وٌصل عدد 

 .زاوٌة حادة على هٌبة قبة صؽٌرةمقرنصاتها حتى تصبح ذات شكل مخروطً ذو 

 (٘ٔ-ٖ)الشكل كما فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3- شكل 

15) 

 القبة المخروطٌة ذات المقرنصاتشكل ٌوضح 

 

البصلً الخفٌؾ وقد زاد من وضوح  وقد ٌنتفخ الجزء الكروي من القبة فٌؤخذ الشكل   

الشكل البصلً فً الجزء الكروي من القبة عمل ضلوع وقنانات متالصقة ذات قطاع 
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من قمة القبة وتنحدر على المنحنى الكروي ثم تهبط محدب صؽٌر وكؤنها حبال تتدلى 

عمودٌة على البدن األسطوانً وتنتهً عند نطاقه األسفل بصفوؾ من المقرنصات 

.) الدقٌقة الحجم والتً تبرز عن بدن القبة فتجعل لمجموعة الضلوع هٌبة بصلٌة حقٌقٌة

 (  9٘ٔ -م 98ٕٔ-شافعً

بسٌطة أو ٌؽالً فً استخدام الرقاب وفً وقد تكون القباب ذات رقبة أسطوانٌة      

ارتفاع القباب نفسها حتى ٌكاد ٌصبح الجزء الكروي والبدن األسطوانً للقبة قطعة 

 .واحدة 

وقد تؽطى القباب بالقرمٌد أو بؤلواح الرصاص والتً كانت تتطلب وضع عروق      

 .خشبٌة طولٌة وعرضٌة

فٌها عناصر اإلنشاء وتؽطٌة  أما األسطح الخارجٌة فً القباب فقد ظهرت     

المسطحات بٌنها بالزخارؾ بٌنما قسم السطح الداخلً إلى مربعات فً بعض أمثلتها 

ؼطٌت وؼطٌت هذه المربعات بالزخارؾ أو الرسومات وفً بعض األحٌان 

, وقد تشكل األسطح الخزفٌةوقد تؽطى بالبالطات  .الداخلٌة بلوحات ملونة المسطحات

حٌان بفصوص دابرٌة ٌفصل بٌنها مثلثات وخاصة فً القباب الخارجٌة فً بعض األ

المبنٌة بالطوب أما القباب الحجرٌة فٌتم تشكٌل سطحها الخارجً بتؽطٌتها بزخارؾ 

هندسٌة أو نباتٌة أو االثنٌن معاًال وٌزٌن منطقة الرقبة بآٌات قرآنٌة ونصوص تارٌخٌة 

ملونة نباتٌة وهندسٌة  أما السطح الداخلً فقد ٌؽطى بالجص وتعمل علٌه زخارؾ

 . وكتابات قرآنٌة ونصوص تارٌخٌة

 

 طرق بناء القباب   3-8

قبة ؼٌر حقٌقٌة من الناحٌة "القباب  أشكالهناك مبانً استعملت فً تؽطٌتها      

وفٌها ترص صفوؾ الحجارة أفقٌاًال فتبرز هذه الصفوؾ مع االرتفاع بحٌث " اإلنشابٌة

 .ُتعطً فً النهاٌة شكل قبة

بناإها بتنظٌم صفوؾ من الطوب أو الحجارة بحٌث تتجه " أما القباب الحقٌقٌة ٌتم     

لحاماتها نحو مركز القبة كما هو الحال فً بناء العقود وفً بعض األمثلة تعمل 

أعصاب ثم ٌمأل الفراغ بٌنها بصفوؾ من الطوب أو الحجارة كذلك وجدت قباب تعمل 

ختلفاًال عن الشكل الداخلً كذلك وضعت فً من قشرتٌن بحٌث ٌكون الشكل الخارجً م

". بعض القباب سالسل من الحدٌد أو قطع من الخشب لمقاومة الدفع الخارجً للقبة 

 ( . ٔٔ -م98ٙٔ-مصطفى)
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أن نقطة البداٌة فً عمل القبة هً ابتكار العقد أو القوس, وأصل " ومن الواضح      

طوراًال كبٌراًال ثم جاء المسلمون العقد آسٌوي وقد تطور على أٌدي الفرس والرومان ت

فساروا بالعقود مدى أبعد وأكثر تنوعاًال والعقد ٌرتكز أساساًال على ابتكار العقد المخموس 

ٌعشق بعضها فً الذي ٌتكون من خمس قطع من الحجارة مهٌؤة على شكل أوتاد 

 -مإنس") .بعض على صورة تجعلها أكثر تماسكاًال كلما وقع علٌه ضؽط من أعلى

 ( ٔٗٔ,  7ٖٔ –م 98ٔٔ

والشكل النموذجً للقبة القاهرٌة ٌطابق تماماًال شكل العقد المشهور وهو "     

المخموس بامتداد ولتحدٌد شكل القبة ترسم دابرة بقطر ٌماثل فتحة القبة ومن المركز 

القطر ثم ٌرسم خطاًال أفقٌاًال للمماسٌن الرأسٌٌن للدابرة  ٖ/8ٌعٌن بعداًال على المحور بقدر 

قطر الدابرة المعلومة ٌرسم  ٔ ٔ/8ٌركز فً كل منهما وبفتحة تساوي فً نقطتٌن ثم 

 (  ٕٔٔ –م9ٙ7ٔ -عبد الجواد) " قوسٌن لٌتقابال فً نقطة

وٌتضح لنا أن القبة تنشؤ من عقود متقاطعة فً مركز واحد وهو المفتاح الربٌسً      

م أرجلها على كتؾ األعلى للقبة كلها ولكً تتالقى العقود فً نقطة واحدة فال بد أن تقو

حلها ألن  نالمعمارًٌدابري أو مثمن أو سداسً وهذه كانت المعضلة التً تعٌن على 

الؽالبٌة العظمى من المبانً مربعة الشكل أو مستطٌلة فال بد من تحوٌل أعلى البناء 

  .من مربع إلى دابرة

القرمٌد وقد شٌد المسلمون قبابهم المبكرة فً العراق وإٌران وسورٌة من "      

المؽطى بالطٌن الخالً من الزخارؾ, أما فً مصر فقد شٌدوها من اآلجر أحٌاناًال ومن 

-رزق) ".نباتٌة وهندسٌة بارزة أشكالالحجر أحٌاناًال أخرى ونقشوها من الخارج ب

 ( ٖٕٕ -مٕٓٓٓ

الحجر فً بناء القباب أثره فً زخرفة سطوح القباب  لذلك كان الستخدام"     

الزخارؾ  أنواعجمٌلة وذلك إلمكانٌات مادة الحجر التً تتٌح دق الخارجٌة بطرٌقة 

فً عصر الممالٌك ولعل  هذه الزخارؾ على أوج عظمتهاالمختلفة علٌه وقد وصلت 

أعظمها فٌه قبة قاٌتباي التً نتجت بعد محاوالت سابقة عدٌدة وكانت هذه الزخارؾ 

 (  7ٕٗ -مٕٓٓٓ -عثمان)  ".وتنحت قبل البناء تعمل

وبراعته ومما ٌدل على مستوى النضج فً أسلوب المعمار فً العصر المملوكً      

فً الهندسة الوصفٌة حٌث أن عمل هذه القباب لم ٌكن إال بتخٌل شكلها وتحدٌد 

قطع األحجار وأحجامها وأبعادها ومواضعها ثم نقش الزخارؾ علٌها تبعاًال لهذا 

وقد بة وبالتصمٌم الموضوع التكوٌن حتى تؤتً الزخارؾ مجمعة بالصورة المطلو

استخدم الخشب فً بناء القباب مثال قبة الصخرة المصنوعة من الخشب والمؽطاة 
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اما القباب فً العصر الحدٌث فٌتم فٌها استخدام الخرسانه واسٌاخ .بؤلواح الرصاص

   ( ٕٙٗ -م ٕٓٓٓ-عثمان ) . التسلٌح 

 

 مكونـات القبـة  3-9

 : (ٙٔ-ٖ) فً الشكلتتكون القبة من عده أجزاء كما 

 

 

 الهالل

 القبة 

 

 

 الرقبة
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 (16-3)شكل 

 صورة توضح مكونات القبة 

 (68-م1999-أحمد)عن 

 

 

 

 

 مربع القبة  3-9-1
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وهو المربع المقامة علٌه القبة والتً تستند حوافها المستدٌرة على أضالعه وهو       

 .القبة فوق سطح األرضساحة الذي ٌحدد م

وسمك م  ٕ٘.ٔإلى  7٘.ٓوتبلػ نسبة ارتفاع مربع القبة إلى عرضه من الداخل "     

جدرانه فً القباب الصؽٌرة المساحة ربع عرض الداخلً وسدس العرض فً القباب 

سم , ٕٓ:ٖٓم, وقد ٌنقص هذا السمك من ٘ٔم أو ٗٔالتً ٌبلػ قطرها من الداخل 

المربع هو نقطة االنطالق فً بناء الشكل المعماري للقباب فً وٌعتبر طول ضلع 

-دللً)    ".أؼلب األحٌان وإن كان أحٌاناًال هو قطر القبة أو طول الضلع الخارجً

عد منطقة االنتقال من عناصر اإلنشاء الهامة التً لعبت دوراًال بارزاًال فً (  9ٖ -مٕٓٓٓ

حوٌل مربع القبة السفلً إما إلى تطور القباب وتنحصر أهمٌتها فً أنها تساعد فً ت

دابرة ترتفع فوقها رقبة مستدٌرة السطح الداخلً وتلتحم مع دابرة القبة التً تعلوها 

وإما إلى شكل مثمن ترتفع فوقه سطحها الداخلً ٌتكون من ثمانٌة أضالع, وعلى ذلك 

(  7ٗ-م8ٕٓٓ-عٌاد)      .فمنطقة االنتقال تسهل عملٌة إقامة القبة فوق مساحة مربعة

ولقد أشاع استخدام نوعٌن من مناطق االنتقال, أولها لم ٌكن له دور بارز فً العمارة 

بمصر وهو المثلثات الكروٌة, أما النوع الثانً فهو الحناٌا الركنٌة والتً  اإلسالمٌة

اختلؾ العلماء فٌما بٌنهم بشؤن إلى أي الحضارات ٌرجع الفضل فً ابتكار هذه 

 (7ٔ-ٖ)كل كما فً الش .الحناٌا

 

 

 

 

 

 

 

 (17-3)شكل                                      

 فً القباب  االنتقالمناطق 

 

 

 

 الرقبـة   3-9-2
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فً بادئ األمر كانت القباب بدون رقبة ولكن وجدت بعد ذلك فً بعض القباب       

تكون على رقاب مثمنة ودابرٌة فتحت بها إما ثمانٌة نوافذ ثالثٌة الفتحات و اإلسالمٌة

 .شكل المشكاة أو ست عشر نافذة وهً على شكل المشكاة أٌضاًال 

وهناك رقاب بها ثمان نوافذ معقود بعقد منكسر, وهناك نوافذ فتحت أٌضاًال فً       

الرقاب على هٌبة عقد نصؾ دابري وقد تبادلت هذه النوافذ بٌن الفتح والؽلق وٌتراوح 

وتحتوي بعض . وستة عشر إذا كانت كبٌرةعددها بٌن ثمانٌة إذا كانت القبة صؽٌرة 

الرقاب أٌضاًال على عشرٌن نافذة مفتوحة وأخرى تحتوي على أربع وعشرٌن نافذة 

مفتوحة أما الضاهٌات وهً النوافذ الؽٌر مفتوحة والتً تماثل النوافذ المفتوحة فً 

ون هٌبتها فقد تبلػ اثنتا عشر أو ستة عشر أو أربع وعشرون مضاهٌة أو اثنٌن وثالث

 ( ٓٗٔ -م98ٙٔ-الحداد.)أو ست وثالثون مضاهٌة 

وفً بعض األحٌان ٌكون قطر الرقبة أكبر من قطر بدن القبة وتكون مثمنة أو       

مستدٌرة وتحتوي على نوافذ لإلنارة  , وقد تقصر أوجه الرقبة وتتقابل أطرافها العلٌا 

) . أضرحة أسوان فً حلقات وتبرز على هٌبة تشبه القرون وتجدها واضحة فً بعض

 ( 8ٖٔ -م 98ٕٔ-شافعً

 

 القبـة  3-9-3

المعهودة  األشكالتتخذ القبة بعامة الشكل الكروي أو المخروطً أو أي شكل من       

وإذا كان قطاع ,فً العقود فقد تكون مدببة أو بصلٌة أو مخمسة أو ذات قطع مكافا 

 حدوهكان القطاع من نموذج  القبة مدبباًال أخذت القبة الشكل الكروي المدبب, أما إذا

 . الفرس فإنها تؤخذ الشكل البصلً

وكان منها المبسط  اإلسالمٌةوقد شاع استخدام العقد المدبب فً العمارة       

وهناك نوع آخر مكون . والذي هو عبارة عن نصؾ كرة ملساء من الداخل والخارج

كبٌرة كما فً  وقد تكون القبة. من ضلوع محدبة من الخارج مقعرة من الداخل

األضرحة وقبة المحراب فً المساجد أو تكون صؽٌرة كما فً القباب فً أطراؾ 

المسجد وقد تؽطً المناور فً سقوؾ المساجد والمدارس والردهات فً القصور وفً 

المنازل وتؽطٌه الحمامات والمٌضات التً تعمل فً صحون األبنٌة المساجدٌة 

 المكشوفة
 (  ٕٕٕ -م ٕٓٓٓ-رزق) 
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وقد تكون القبة ذات مناور أو جواسق وأجمل مثال لها قبة عبد هللا المنوفً حٌث      

توجد قبة صؽٌرة مضلعة بؤعلى القبة الكبٌرة وبذلك ٌكون مهندسها قد سبق ما اختراع 

 .هذا النوع من القباب, وقد تبنى من اآلجر أو الحجر أو من الخشب

تمتاز بظاهرة ٌندر وجودها فً عمابر القاهرة  هاقبة أنالسعاد ماهر عن "تذكر      

وهً احتوابها على قبة مزدوجة البناء, قبة داخلٌة قطاعها شبه دابري وتقوم على 

رقبة متوسطة االرتفاع وقبة خارجٌة ذات قطاع مدبب وتقوم على رقبة ممتدة 

 (  7ٕٕ -م97ٔٔ-ماهر) " االرتفاع بحٌث أنها تبدأ من منتصؾ النوافذ

م الفنان بزخرفة القبة من الداخل والخارج اهتماماًال بالؽاًال وظهر هذا تاه وقد      

الزخارؾ  أنواعاالهتمام بصفة خاصة فً زخرفة منطقة االنتقال والرقبة والقبة بشتى 

التً أضفت على القبة منظراًال أخاذاًال وٌعتبر القرن الخامس عشر وبداٌة القرن السادس 

اء القباب وزخرفتها وخاصة عصر الممالٌك عشر المٌالدي هو العهد الذهبً لبن

 (  9ٗٔ -م 98ٙٔ-الحداد ). البرجٌة

وفً النصؾ الثانً من القرن الرابع عشر أخذت الحجارة تحل محل الطوب فً      

بناء القباب وزخرفتها وبقً أسلوب التضلع كما هو مؤخوذاًال به مثال ذلك فً جمٌع 

انحناءاتها مع انحناء القبة تضفً على القباب الحجرٌة المبكرة وكانت الضلوع فً 

 ( 9٘ -م 8ٕٓٓ-عٌاد) . القبة لوناًال من ألوان الضخامة الصرحٌة الجذابة

متعاقبٌن ونحته  8,7ثم ابتدع الحرفٌون أسلوب الزخرفة المتعرج على شكل       

ٌكون قلٌل البروز وهو ما ٌخفض الضؽط على القبة وٌؤخذ فً الضٌق كلما علونا إلى 

 .وبذلك ٌوابم فً ٌسر هذا التناقص التصاعدي لسطح القبةالقمة 

نجمٌه  أشكالوبعد ذلك ظهر النمط ألنجمً ولم ٌكن ؼٌر جدابل هندسٌة تلتؾ ب      

هندسٌة  أشكالوٌعتبر هذا النمط من أروع ما ابتكره الفنان المسلم وكان ٌجمع بٌن 

د شاع استخدام هذا منتظمة تتالقى فٌها أشرطة ذات مسارات مرسومة متراكبة وق

النمط فً عهد السلطان برسباي ولكن صادفت الفنانٌن مشكلة أال وهً الموابمة بٌنه 

وبٌن التناقص التصاعدي للقبة لذا اضطروا أن ٌجعلوا أصفراًال وأن ٌتخففوا منه كلما 

وقد عدل . قربوا من القبة ؼٌر أنهم لم ٌوفقوا إلى حل هذه المشكلة إال شٌباًال فشٌباًال 

ون بعد ذلك عن ملء سطوح القباب بهذا النمط واختاروا ما هو أٌسر منه المصمم

مستعٌضٌن عنه بالزخارؾ النباتٌة والتورٌقٌة التً لها مرونة ال تحد ومثال لها قبة 

 ( ٕٙ -م 8ٕٓٓ-عٌاد) . جوهر القونقبابً وقبة عبد هللا المنوفً بالقاهرة
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نهم جمعوا بٌن التشكٌل الهندسً ثم أبدع الفنانون فً أسلوب الزخرفة حٌث أ

والتشكٌل النباتً التورٌقً وذلك نجده جلٌاًال واضحاًال فً قبة قاٌتباي حٌث جمعت بجامه 

ذات ضلوع التسع والمثنى تقع داخل نجمة ذات ضلوع تسع هً األخرى وبهذا جمعوا 

بٌن النمط النباتً فً وحدة واحدة بالرؼم من اختالؾ النمطٌن, وال شك أن هذه 

رٌقة كانت تتطلب أن تكون الزخارؾ على مستوٌات مختلفة االرتفاع وإال ما تحقق الط

 (   ٘٘ٔ,  ٓ٘ٔ – 99ٗٔ -عكاشة ) جمال منظرها 

 

 األهلة بؤعلى القباب  3-9-4

ٌعلو كل القباب تقرٌباًال أهلة من النحاس ترتفع على قابم ذي انتفاخات كروٌة      

أن اتجاه قوس الهالل ٌكون ناحٌة " نجٌب وكمثرٌة متجهة بقمة القبة وٌقول مصطفى

الشمال والجنوب المؽناطٌسً وقد اندثرت ؼالبٌة تلك األهلة نظراًال لعدم قدرتها على 

مقاومة التقلبات الجوٌة العنٌفة فً بعض األحٌان فقامت هٌبة اآلثار بتركٌب أهله 

 "ع السابقجدٌدة للكثٌر من القباب ومن ثم اتخذت بعض األهلة أوضاعاًال تخالؾ الوض

 . (   7ٓ٘ –م 97٘ٔ -عٌاد عن نجٌب) (8ٔ-ٖ)كما فً الشكل 

أن وضع األهلة ٌكون موازٌاًال التجاه القبة وقد رجح استعمال " وٌذكر صالح لمعً     

حٌث ٌرجع إلى أن التوقٌت اإلسالمً ٌعتمد على األشهر  اإلسالمٌةفً العمارة 

هر العربً ٌنٌر األرض وٌبدد الظالم القمرٌة وإلى أن الهالل عندما ٌظهر فً أول الش

الذي سادها من قبل وقد ٌكون استعمال الهالل تعبٌراًال عن ظهور اإلسالم الذي بدد 

 ( .  ٖٔ, ٔٔ-م98ٙٔ-مصطفى). ظلمات الجاهلٌة وحطم الشرك باهلل 
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 (18-3)شكل

 نماذج األهلة بؤعلى القباب فً العمارة اإلسالمٌة

 

 القبة المملوكٌة 3-10

واتخذت , هً قبة من الطراز المملوكً وقد نالت من التنوع واالبتكار ما لم تنله قبة من قبل     

قمتها فً هذا الطراز شكل الخوذة ؼالبا وقامت على رقبة مضلعة أو مستدٌرة تتكون عادة من 

بٌن الطرازٌن   –وال سٌما منطقة االنتقال  -فجمعت بذلك, مقرنصات مصحوبة بمثلثات كروٌة

الفاطمً واألٌوبً وقد وجدت أولى نماذج هذا الطراز فً قبتٌن هامتٌن من قباب دولة الممالٌك 

م  وهً 9ٕٙٔ-ٕٙٙٔ /هـ7ٙٙ-٘ٙٙالبحرٌة أولهما قبة المحراب فً مسجد الظاهر بٌبرس 

حٌث ٌبلػ طول ضلعها , اإلسالمٌةأكبر القباب التً بنٌت فوق المحراب فً عمارة مصر 

وتمتاز بؤنها تركز على حجرة مربعة , وقد بنٌت على مثال قبة اإلمام الشافعً, ون متراًال عشر

وثانٌها هً قبة المنصور قالوون التً تؽطً . وفً أركانها أربعة أبراج, ولٌس على دعابم

وتشبه فً , م  وهً أعظم قباب مصر8ٕ٘ٔ-8ٕٗٔ /هـ8ٗٙ-8ٖٙضرٌحه بالنحاسٌن 

 خرة حٌث تقوم على قاعدة مثمنة تصمٌمها إلى حد كبٌر قبة الص
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تتؤلؾ من أربع دعابم مربعة ضخمة وأربعة أساطٌن جرانٌتٌة دابرٌة ذات تٌجان مذهبة نظمت 

وبكل دعامة أربعة أعمدة رخامٌة فً األركان وتحمل , فً شكل دعامتٌن ثم أسطوانتٌن بالتبادل

منة بكل ضلع من أضالعها نافذة وتلك األعمدة عقوداًال مدببة ضخمة تعلوها رقبة مث, هذه الدعابم

فوقها قبة كروٌة ذات مناطق انتقال فً األركان كل منها عبارة عن , كبٌرة للتهوٌة واإلضاءة

 (9ٙٔ -م8ٕٓٓ -عٌاد.)مثلثات كروٌة صؽٌرة

كما وجدت نماذجه المتؤخرة فً قباب دولة الممالٌك البرجٌة وال سٌما قبة الظاهر برقوق      

م وقبة االشرؾ قاٌتباي ٕ٘ٗٔ-8ٕ9م وقبة األشرؾ برسباي 8ٖٙٔ-8ٖٗٔ /هـ78ٙ-788

مقرنصاته حتى وصلت إلى ثالث عشرة  ( قواعد )  حطاتم وؼٌرها مما تعددت 7٘ٗٔ-88ٓ

مهم األمر الذي استتبعه تصؽٌر حجم القبة حتى صارت مضلعة أو كروٌة أو بٌضاوٌة , حطة

 (   97ٔ -م8ٕٓٓ -عٌاد). لخارجٌةمما مكن من إثرابها بالعدٌد من الزخارؾ الداخلٌة وا

وخالصة ذلك كله أن شكل القباب وموادها فً عمابر عصر دولتً الممالٌك البحرٌة      

واتخذت انحناءاتها , فارتقت رقابها أكثر من ذي قبل, والبرجٌة كان قد تؽٌر كثٌرا نحو األفضل

رفت عند الباحثٌن بالقبة من االنسٌابٌة وجمال النسب مما جعلها تنحت لنفسها تسمٌة خاصة ع

م عندما ٖٖٓٔ -هـ 7ٕٕكذلك قد استبدلت فٌها األحجار بالطوب اعتبارا من سنة , القاهرٌة

ثم تلتها قبة سنجر , بنٌت بالخانقاة الجاولٌة قبة حجرٌة صؽٌرة تعد طرفة من طرؾ هذه العمارة

قباب هذا العصر من  عالوة على ما نالته, مٕٕٖٔ-هـ7ٕٕالمظفر التً ٌرجع تارٌخها إلى سنة 

فقد وجدنا فٌها ظاهرة جدٌدة انحصرت فً تؽطٌة , تحسٌن وإجادة فً كل من المظهر والمخبر

كما نجد فٌها تؽطٌة السطوح , طات من القاشانً الملون المكتوبرقاب بعض هذه القباب ببال

بتضلٌعات دالٌة الخارجٌة فً كثٌر من األحٌان بشبكة من الزخارؾ النباتٌة أو الهندسٌة الرابعة 

بدٌعة وإن دلت كل هذه الظواهر على شًء فإنما تدل على ما وصلت إلٌه القبة فً الطراز 

 .المملوكً من تقدم وتطور وصلت بهما ؼاٌة الكمال واإلبداع
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ٌنتقل البحث فً هذا الفصل من دراسة وتحلٌل القباب اإلسالمٌة المملوكٌة واستخالص       

قٌمها الفنٌة, والتً ترتكز علٌها الدارسة فً استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة, إلى المحور الذي 

وكٌة تقوم على أساسه التجربة, وذلك من خالل الربط بٌن أسس وقٌم القباب اإلسالمٌة الممل

والتً ال تختلؾ عن أسس وقٌم العمارة اإلسالمٌة عامة, إذ أن القباب عنصر من عناصر 

العمارة والعصر المملوكً وعصر من العصور اإلسالمٌة إال أنها حظٌت باهتمام حكام تلك 

وبٌن أسس وتطورات . الفترة مما جعلها من العصور اإلسالمٌة المإثرة فً التارٌخ اإلسالمً

حٌث ترى الدارسة أن هناك نقاط توافق ونقط اختالؾ ( Const ructivism)بنابٌة المدرسة ال

بٌن المذهبٌن فً النواحً الفلسفٌة والقٌم الفنٌة مما ٌقود الدارسة فً هذا الفصل إلى التعرؾ 

على سمات وقٌم الخزؾ فً المدرسة البنابٌة ونشؤتها وتطورها, األمر الذي ساعد الدارسة على 

نقاط التقاء بٌنها وبٌن أسس وقٌم القباب اإلسالمٌة المملوكٌة حٌث ٌمكن للباحثة  اكتشاؾ وجود

 .استثمارها فً استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة

واالستحداث سمة الفنان بشكل خاص واإلنسان بشكل عام فاإلنسان ٌتمرد فما أن ٌشٌد       

ر أو لٌشٌد بناءًال آخر بدالًال منه, بفكر وٌبنً وٌبتكر ٌعود من جدٌد لٌهدم ما بناه من جدٌد بشكل آخ

جدٌد وتقنٌة حدٌثه ومتطورة وإذا كان هذا فكر اإلنسان العادي فً بعض األحٌان فما أدراك 

 . بالفنان, فؤصبح ٌستطٌع السٌطرة على الخامات واألدوات باستخدام التكنولوجٌا فً مجاله الفنً

شاملة ضد اإلنسان والطبٌعة نفسها إال أن  وٌرى البعض أن العلم أصبح ٌشكل أداة تدمٌر       

 .االستخدام الخاطا لبعض منجزات العلم هو ما ٌدمر اإلنسان والطبٌعة

وٌظهر على أنقاض تلك األفكار فكرة عظٌمة وتعٌد للفنان ثقته بنفسه وتإكد قدرة العقل "       

لح الفن على تجاوز واقعه المختلؾ وصنع عالم أفضل والتحكم بنتابج العالم لصا

وهذه هً فكرة االستحداث وترتبط هذه الفكرة بالبحث الحالً فً  (9ٔ-م8ٕٓٓ:حسن)".واإلنسان

كٌفٌة استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة إذ ال بد من إٌضاح مفهوم االستحداث قبل التعرؾ على 

 .نشؤة البنابٌة وسماتها

 مفهوم البنائٌة 4-2

سً شملت كالًال من التصوٌر والنحت, فقد عمل على إن البنابٌة حركة فنٌة ذات طابع هند      

  حداثتها وجعلها مإثرة, أنها قد ألفت بٌن مفهومها عن التجرٌد الهندسً, وبٌن استخدامها

 

الالمحدود للخامات الصناعٌة المستحدثة, وهً تشبه فً مبادبها واتجاهات ومدارس فنٌة  

تلفت فً ظاهرها من حٌث التسمٌة إال أنها كالتكعٌبٌة والمستقبلٌة ومذهب السوبرماٌتزم وإن اخ
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حٌث كان الفن فً ذلك الوقت . تتفق أساساًال فً رفضها للواقعٌة رفضاًال تاماًال فً مجال الفن بعامة

متجهاًال نحو التجرٌد مبتعداًال عما ٌرتبط بالطبٌعة, فلٌس معنى ذلك إهمال الطبٌعة بل ٌستقً منها 

دة تتفق ونوع الفن الذي ٌنتجه, فالمنتج الفنً هنا الفنان أفكاره ولكن ٌعبر عنها فً صورة جدي

-read:1952عن  ٕٓ-م98ٖٔ:الدسوقً). هو حصٌلة مإكدة لرإٌة طبٌعٌة محملة بفكر وثقافة الفنان

226) 

كما ظهرت فً روسٌا اتجاهات تتجانس مع الهندسة والحرؾ اإلنتاجٌة والهندسٌة        

ولكن فنانٌن آخرٌن فً المجموعة وبخاصة  المعمارٌة وصناعة األثاث والخزؾ والطباعة,

" رودشنكو"و  Pevsnr" بفزنر"و " Gaboناعوم جابو "و "  Kandineskyكاندنسكً"

Rodchink  الٌستزكً"و "Ellssitzky  اعتقدوا أن وظٌفة الفن ؼٌر مباشرة لدرجة أن تكون

ون عن اإلمكانات بالبحث عن العناصر األساسٌة للفراغ والحجم واللون بؽرض الكشؾ كما ٌقول

 (Tendenzen:1977-1\110عن  ٕٔ-م98ٖٔ:الدسوقً).الجمالٌة والطبٌعٌة والوظٌفٌة لهذه الخامات

إن المذهب البنابً ٌعرؾ بؤنه أول "فً إحدى تعبٌراته عن الفكر البنابً " جابو"وٌقول       

اخل الحٌاة حركة فنٌة تنادي بقبول العصر العلمً وروحه كؤساس لعالم المدركات خارج ود

اإلنسانٌة, وأنه كان أول فكرة فً هذا العصر ترفض االعتقاد السابد بؤن شخصٌة الفنان وحدها 

) ".وبطابعها ومزاجها وخواطرها هً ما وراء الفن الذي ٌعبر عن عصرنا, عصر العلوم

 (7ٕ-م 97ٖٔ:إبراهٌم

 لفكر كدعامة ضرورة العلم أو المعرفة أو ا وكانت البنابٌة تإكد دابماًال على      

لكل إنتاج فنً, فحٌنما أخذ العلم ٌؽزو حٌاتنا وٌنٌر األذهان بما تقع علٌه أٌدٌنا من ظواهر 

كونٌة, كان الفن سابقاًال للتعبٌر عن الطبٌعة وما ٌحٌط بها بعقلٌة علمٌة وقد ٌسر العلم أدوات 

ن العملٌة الفنٌة من فإ. وتقنٌات حدٌثة فً الوقت الحاضر ووسعت من منافذ الرإٌة لدى الفنانٌن

خالل الفكر البنابً لم تعد أداءًال مجرداًال من العلم والمعرفة والتذوق بل تعتبر هً العوامل المإثرة 

 ( ٕٕ-م98ٕٔ:الدسوقً)  .والمحركة لتلك العملٌة

مفاهٌم  فإننا نرى أن االتساع الواعً الحقٌقً فً مفهوم الفكر البنابً قد ظهر ضمن      

حٌث اللجوء إلى الطبٌعة ولكن بطرٌقة مختلفة, فالطبٌعة بالنسبة لهم " جدٌداالتجاه ال"حركة 

تشخٌص لألحٌاء سواء فً النحت أم  لٌست المناظر الخلوٌة وال الطبٌعٌة الصامتة وال هً

 (ٖٕ-م98ٖٔ:الدسوقً). التصوٌر, حٌث أنهم قد تجاهلوا تلك المعانً

كقوى الجاذبٌة والطاقة والضوء تلك الظواهر  إن الطبٌعة الخاصة بهم هً ٌنبوع الظواهر,      

 .التً تعمل على تحرٌك وتنشٌط فكر وأحاسٌس المشاهد
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 حٌث العالقات الرٌاضٌة أو كخطوط قوى-تلك القوى هً إسقاطات لمظاهر عالم الطبٌعة "      

ث حً" موندرٌان"مؽناطٌسٌة تتحول على ٌد الفنان فتصبح فً مواجهة المشاهد ممثلة فً أعمال 

استخدم الفنان البدٌل فً طرٌقة أعماله معبراًال عن ذاتٌته البدٌلة, كما أنه عمل على خلق أبعاد 

 (ٔ-ٗ)شكل  (Rickey:1967-74عن  ٖٕ-م98ٖٔ:الدسوقً)". جدٌدة حول موضوع عمله الفنً
 

 
 
 
 
 
 

 (1-4)شكل 

 من أعمال موندرٌان التً توضح العالقات الرٌاضٌة لمظاهر عالم الطبٌعة

 t-art.blogfa.com الصورة مرجع
 

تؤكٌداًال واعٌاًال وهادفاًال ومعقوالًال للعلم, كما هو واضح فً " الكسندررودشنكو"فقد كانت تركٌبات     

ٌتجه بفكره إلى دراسة المشكالت البصرٌة فكان هدفه أن ٌصل إلى تعدد وجهات ( ٕ-ٗ)شكل 

فٌشمل ضمن أهدافها . تهالرإٌة بالنسبة لموضوع معٌن وكان ذلك عنده أهم من الموضوع ذا

. على توسٌع اإلدراك وخلق تلك األشكال التً تكشؾ لنا عن قوانٌن الطبٌعة التً لم تكشؾ بعد

 (Spies-1971-44عن  ٖٕ-م98ٖٔ-الدسوقً)
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 (2-4)شكل

 أعمال توضح تركٌبات الكسندررودشنكو

      

وفلسفته فً اتجاه الفراغ كما ظهر المذهب ألنقابً كما تبنت البنابٌة التركٌبٌة التكعٌبٌة بٌكاسو 

كما دعا بوتشٌنً , كمحاولة لتنقٌة التكعٌبٌة والذي دعا إلى أن ٌكون الفن فً نقابه ودقته كاآللة

المسموعة من المواد والتخطٌطات  األشكالإلى الصٌاؼة التشكٌلٌة فً الفراغ وإلى التحول إلى 

قوم فكرة الالموضوع ومن هنا بدأت تبلور البنابٌة إلى الفضابٌة أو الحٌزٌة التً تطوق وت

 (ٓٓٔ-مٕٔٓٓ-صالح). شكلها الخاص
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 (3-4)شكل

 م1912بابلو بٌكاسو جٌتار أعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4-4)شكل      

 

الشكل الخزفً  مصادر  4-3

 البنائً 

منطق "قد نطلق  بمالهذه القوى ال بالتنوع فحسب بل ( جل و عز)نحن مدٌنون للخالق      

ومدى ارتباط الشكل بمنطقة الجمال فالحركة العالمٌة التشكٌلٌة المعاصرة تعٌش الٌوم  " الشكل

الهندسٌة أو الرٌاضٌة المستمدة من  األشكالفً حركة من البحث عن النزعة الجمالٌة لنسق 

 ( م 98ٖٔ-الدسوقً ) . اتساق منطق الشكل فً الطبٌة

كان ٌتحدد وفق ما تراه العٌن المجردة أو ما تلمسه وتحسه الحواس  أن مفهوم الطبٌعة     

لمظاهر الطبٌعٌة المختلفة ومحاكاتها , فهٌبة اإلنسان وسابر المخلوقات الحٌة والمشاهد الطبٌعة 
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سواء خالل التحرٌؾ  األشكالٌمكن هً مدركات تمثٌلٌة أو واقعٌة , ومهما تبتعد مظاهر هذه 

د قدر من تمثٌل الطبٌعة ٌمكن المشاهد من التعرؾ على أن تكوٌنات أم التلخٌص , فإنه ٌوج

 .لها دالالت فً الطبٌعة األشكالوتنظٌمات 

ه من خالل رإٌة أشكاللقد اعتمد الفنان البنابً فً نظرٌته على استخالص جوهر تكوٌنات      

ر الطبٌعٌة الطبٌعة ممتزجة بفكر الفنان وصٌاؼتها بطرٌقة جدٌدة عن طرٌقة ترجمة الظواه

للمادة من رإٌة جوهر الشًء لٌكسبه الدٌنامٌكٌة  ]البحث عن ما وراء الطبٌعة [المٌتافٌزٌقٌة 

 ( م  9ٕٙٔ -متولً عن رٌد) . الحٌوٌة البنابٌة الخاصة به

الطبٌعة كنقطة بداٌة,حٌث  أشكالٌظهر فً كثٌر من أعمال الخزاؾ المعاصر استخدام      

الحركة  كعنصر" ت تحوٌل جوهرٌة تبعدها عن شخصٌتها األصلٌةلعملٌا األشكالتتعرض هذه 

فالدٌمٌر "الذي ٌحدث اإلٌقاع أو التنؽٌم والحركة الناتجة على السطح كما نجد أعمال الخزاؾ 

  (.ٙ-ٗ)و  (٘-ٗ)كما فً الشكل Vladimir Tslvin" تسلٌفن

 

                                      (5-4)شكل       

 (6-4)شكل 

 " فالدٌمٌر تسلٌفن"شكل ٌوضح الحركة فً                   أعمال الخزاف     

                         Vladimir Tslvinالطبٌعة من قوقعة بحرٌة                             

الطبٌعٌة المركبة كدارسة  األشكالكما إن الكثٌر من المصممٌن والخزافٌن استخدموا      

ٌخرج بها فنهم ولكن كان الفنان ٌكسب إنتاجه طابعه الخاص المعاصر  التًهم أشكالم الستلها

وشكل        . حٌث ٌنتج ذلك من خالل لمسه للشكل واإلحساس باالمتالء و تركٌبات عناصره

ٌعطً لنا تركٌباًال أوجدته الطبٌعة الممثلة فً ثمار نبات القرع المعروؾ حٌث تذكرنا ( 7-ٗ)

عندما ٌحاول أن ٌإكد قٌمة " الدوالب"تصمٌمات التً ٌقدمها الخزاؾ على اآللة تلك الثمار بال

الخط الخارجً  الناشا عن تلك التركٌبات فً عالقاتها المنؽمة المختلفة المتجهة للداخل أو 

الخارج فً عالقات بسٌطة تارة ومركبة تارة أخرى وهو ٌدل على التناسق التام للوحدة القابمة 



 69 

خارجٌة والسطح المعالج من خالل التصمٌم الجٌد فهو ٌتفق من حٌث التركٌب بٌن الحدود ال

الذي أستطاع أن ٌقدم لنا  (8-ٗ)كاتً مالون شكل "والهٌبة مع إنتاج الفنان الخزاؾ األلمانً 

 .اإلنتاج البنابً المتكامل الفنً المستمد من الطبٌعة فً مجال الخزؾ التطبٌقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8-4)شكل                (             7-4)شكل                      

 كاتً مالون                "الخزاف األلمانً ثمار نبات القرع                                       

 

ٌعد الفراغ عنصراًال ؼٌر مادي من عناصر بناء الشكل سواء فً النحت أم الخزؾ , حٌث      

فالفراغ فً الشكل الخزفً المعاصر أو النحت البنابً, . لزاوٌة رإٌتهتتشكل رإٌتنا للفراغ تبعاًال 

سواء كان فً صلب التكوٌن , أم فراؼاًال حقٌقٌاًال نافذاًال,أو فراؼاًال محٌطاًال به ٌتشكل باستمرار ولٌس 

له قٌمة مظهرٌة ثابتة, وهو بذلك بعد قٌمة لها تؤثٌرها فً رإٌة الشكل الخزفً و النحتً, 

ة اختالؾ زاوٌة رإٌته الذي ٌوضح لنا الفراؼات الخطٌة فً أشواك القنفذ فالفراغ ٌتنوع نتٌج

من حٌث استخدامه " دورسً راٌن" ومدى ارتباطها بؤعمال الفنان البنابً(9-ٗ)البحري شكل 

حٌث ٌبدو الشكل خفٌفا متسما بقوة الصعود ,و التنوع فً  (ٓٔ-ٗ) الشوكٌة شكل شكاللأل

مل, و التوزٌع الجٌد للفراؼات بٌن أجزاء العمل , وٌبدو الشكل االتجاهات الخطٌة الخارجٌة للع

دٌنامٌكً الطابع فً حركة تؤخذ العٌن إلى أعلى مما ٌإكد دور الطبٌعة كعنصر مهم فً المنتج 

 .البنابً
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 (10-4)شكل                          (9-4)شكل                  

 دورسً راٌن-شكل خزفً         نفذ البحر          ق                      

                     www.greemhay.com            www.embalm art.com           

  

 

إن الملمس أو تؤثٌر السطح ٌنتج من طبٌعة التكوٌن الخاص لكل مادة وقد نشعر فً الواقع      

ا أنواعو الحقٌقة أن . مس أو عن طرٌق الرإٌةبهذا النوع من الملمس عن طرٌق أصابعنا بالل

فالملمس الناعم .الفاتح والقاتم  نسوؾ تإثر فً اللون كما ستإثر فً اللونًالمالمس معٌنة من 

الطبٌعة تمتلا نستنتج أن ٌتجنب الظالل, على حٌث ٌساعد الملمس الخشن على ظهور الظالل ؾ

دة على سطح الكرة األرضٌة وؼٌرها من بالعدٌد من المالمس المتنوعة و المتعددة الموجو

العناصر الطبٌعٌة التً ال تحصى وال تعد لكثرة ما بها من مالمس متعددة , وبعض الصخور 

الذي ٌمثل صخور أرضٌة متدرجة األلوان والمالمس والتً ( ٔٔ-ٗ) فً الطبٌعة مثل شكل

فً نسب متعادلة  حدثت نتٌجة عوامل التعرٌة والتً تعطً ملمس خشن بٌن األجزاء األخرى

لتعطى الجمال من خالل االحتواء وتنوع عنصر الملمس فً الشكل  وهذا هو التكامل أٌضاًال فً 

 .للفنان( ٕٔ-ٗ)الشكل الخزفً التركٌبً المعاصر كما نراه متمثالًال فً شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12-4)شكل                                        (11-4)شكل          
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شكل خزفً مقتبس من مالمس                 وضح المالمس السطحٌة منشكل ي   
 الطبٌعة الناتجة عن عوامل التعرٌة             الطبٌعة والناتجة عن عوامل التعرٌة  

 بشكل متدرج            
 

 البنائٌة والتجرٌد  4-4

أي عمل فنً مضمونه  إن كلمة البنابٌة قد قدمت بطرٌقة أوسع حٌنما اتخذت للداللة على      

بناء هندسً , حٌث أنها قد أطلقت على التخطٌطات ذات األبعاد الثنابٌة أو الثالثٌة والتً كانت 

عن 8ٕ-م98ٖٔ:الدسوقً). تركب من خطوط هندسٌة أو تستخدم فٌها األدوات الهندسٌة

Read:1952-241)  . 

فإننا نجد "تجرٌد المطلق فً الفن, ولكً نصل إلى المفهوم البنابً نجد أنه كان ٌنمو نحو ال     

أن لفظ التجرٌد فً الفن قد أطلق على الطرز التً ابتعد فٌها الفنان عن تمثٌل الطبٌعة فً أشكاله 

 (8ٖ-م9ٙ9ٔ:رٌد ترجمة خشبة)" وخٌر مثال لذلك مجال الخزؾ ألنه بطبٌعته فن مجرد

ٌث ظهر التجرٌد فً الفن ح" لقد عرفت عملٌة التجرٌد فً الفنون منذ فجر التارٌخ       

البدابً والفن القوطً والفن الشرقً حٌث كانوا ٌمثلون فً مظاهرهم العامة نوعاًال من 

, حٌث نلمس ذلك فً هندسٌات الشكل  (88-م9ٙ9ٔ:خشبة,رٌد)"االندماج بٌن الطرٌقة الهندسٌة

ن كما أن التجرٌد من أهم صفات بعض مدارس الؾ( ٖٔ-ٗ)الخزفً البدابً كما فً شكل 

-ٗ)اإلسالمً كما نراه ممثالًال فً توزٌع األشكال الهندسٌة على سطح البالطة الخزفٌة شكل 

ٔٗ.) 
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 (13-4)شكل 

 العصر البدائً التجرٌد فً 

 www.startimes2.com عن
 
 
 
 
 
 
 

( 14-4)شكل 

اإلسالمً التجرٌد فً العصر 

( 176-م1990:الشامً)عن 

   
     

 
فً الفن بشكل عام عبر عصور مختلفة نجد منها أن تؤثٌر الفن اإلسالمً لقد مر التجرٌد      

ال ٌقل أهمٌة عن هذه العصور, فلقد عاد الفن التجرٌدي للظهور فٌما ٌشبه األسلوب العربً, 

. حٌث أصبحت العناصر الزخرفٌة فً الفن اإلسالمً المملوكً عنصراًال أساسٌاًال من عناصر الفن

مملوكً فً مظاهره السابدة ال ٌهتم أصالًال بنقل الحٌاة إنما ترمً نزعته فقد ؼدا الفن اإلسالمً ال

العامة إلى تجرٌد المشاهد الحٌة فً الطبٌعة حتى ال ٌبقى منها إال خطوطها فهذا ٌتفق وانتماءه 

 .للفكر البنابً من حٌث التجرٌد المطلق الذي ٌعتمد على  العناصر الهندسٌة المجردة

لخزفٌة على سطوح المنتجات الخزفٌة اإلسالمٌة كانت تقوم على فنجد التصمٌمات ا      

األشكال الزخرفٌة على الهٌبات الشكلٌة البسٌطة والمركبة للمربع والمخمس والمسدس والمثمن, 

تعد من أعظم التكوٌنات ( أرابٌسك)والدابرة فً تركٌبات جمٌلة, فنجد مثالًال الزخرفة العربٌة 
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لخزفٌة المإلفة من تلك التصمٌمات البنابٌة التً ابتدعوها فً المتنوعة على سطوح األشكال ا

تحوٌرات جدٌدة داخل نسق زخرفً ٌتصؾ بالنظام والحركة, ومن أهم مظاهرها النمو 

 .      والتوالد

نجد ساق النبات قد ٌبدو وكؤنه ٌتحرك مكوناًال موجات منتظمة أو خطوط ملتفة أو  حٌث     

من خالل األوراق, أو تخرج من أطرافها ( سٌقان والفروعال)متشابكة, وقد تنمو الخطوط 

هو جرٌان ( أرابٌسك)فنجد أن الشكل األساسً فً تكوٌن الزخرفة العربٌة . لٌتجدد نموها

بمعنى مراعاة . الخطوط, لخلق تكوٌنات زخرفٌه تجمع بٌن الحٌوٌة والحركة الداببة, والنظام

وٌعتبر الخط هو العنصر األساسً فً الفن . قاإلٌقاع الحركً مع تحقٌق االتزان أو التواؾ

اإلسالمً للتكوٌنات الزخرفٌة على سطح المنتج الخزفً, كما ال ٌقل أهمٌة عن العناصر 

الطبٌعٌة األخرى المجردة, حتى نكاد نلمس أنه ٌستعمل لذاته دون أن تكون له داللة موضوعٌة 

  .إال عالقته البعٌدة فً تؤوٌل األشكال
 
 اإلسالمٌة المملوكٌة والبنائٌة بٌن القباب العالقة  4-5

 

تستنتج الدارسة أن توافق صٌاؼات القباب اإلسالمٌة مع المدرسة البنابٌة فً الفكر 

فً تكرارات  تالبنٌوي الذي ٌتمثل فً تنامً العناصر الخطٌة والكتل والمساحات والفراؼا

, هً العالقات الهندسٌة التً  تتوالد فً اتجاهات ومحاور مترابطة بناء على عالقات مختلفة

 تتحكم فً النسبة والتناسب , والتً عن طرٌقها نحصل على العالقات المتبادلة والمتنامٌة من

  

خالل التكرار والتكبٌر والتصؽٌر وهً أهم سمات صٌاؼات القباب اإلسالمٌة والمدرسة البنابٌة 

مٌتافٌزٌقً الذي ٌتؤمل فٌما وراء , كما أن كال من هذا الطراز وذلك المذهب ٌهتما بالفكر ال

الكون من عالقات تترابط من خالله عناصر الكون والحٌاة والطبٌعة فً نسٌج ٌنابً , وذلك ما 

ٌبدو فً العالقات الخفٌة لعناصر القباب اإلسالمٌة والبنابٌة , حٌث أن أفكارهم تتركز حول 

إي ما ٌقع ( الواقعٌة ) ن البنابٌٌن الفكر الفلسفً لقوى ما وراء الطبٌعة التً أطلق علٌها بٌا

وراء الذات من قوى ٌدركها العقل وال تلمسها الحواس بشكل مباشر ومثل هذه العملٌات العقلٌة 

واألفكار الفلسفٌة تتطلب التمثٌل التجرٌدي الذي تتسم به المدرسة البنابٌة والقباب اإلسالمٌة 

 .النظم إلى قدره هللا الواحدو والتً تزٌد عن البنابٌة فً إرجاع تلك العالقات

وبعد استعراض أهم األسس والقٌم الفنٌة والتشكٌلٌة لصٌاؼات القباب اإلسالمٌة المملوكٌة      

, والتً تعتقد الدارسة أنها ترتبط بقٌم وسمات المدرسة البنابٌة  وتستخلص الدارسة نقاط توافق 

رة , وسوؾ تتناول الدارسة ٌمكن أن ٌتخذها محورا لصٌاؼة أشكال خزفٌة بنابٌة مبتك
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للشكل الخزفً المعاصر والتً استخلصها متولً الدسوقً فً  زالبنابٌة بإٌجا الخصابص

رسالته من خالل التحلٌالت للمنتجات الخزفٌة المعاصرة مستندا ًال على ذلك بآراء بعض 

جهم المحللٌن للمنتج الخزفً وبعض أراء الفنانٌن أنفسهم نحو توضٌح اتجاه وفلسفة إنتا

المعاصر والتً وردت فً بعض المراجع العلمٌة والتً تستنتج الدارسة إن بعض هذه 

الفنٌة للقباب المملوكٌة وهً مرتبة من حٌث األهمٌة  الخصابصتتوافق مع القٌم و الخصابص

 :اإلسالمٌة المملوكٌة , على النحو التالً بفً الشكل الخزفً البنابً ومدى عالقتها بالقبا

 

 ل ذات تركٌبات هندسٌة أشكا 4-5-1
 

ٌتضح من تلك الدراسة أن الصفة السابدة فً تلك المنتجات الخزفٌة هً االتجاه   

الهندسً سواء من حٌث تركٌب أكثر من وحده هندسٌة مثل الكرة االسطوانٌة والمخروط 

والمكعب ومتوازي المستطٌالت فً شكل واحد , أم عن طرٌق استخدام عنصر واحد فً إٌجاد 

ٌب بنابٌة متنوعة , أم عن طرٌق استخدام قطاعات مختلفة فً الشكل الهندسً الواحد تراك

 . لعمل تركٌبات بنابٌة مختلفة 

ففً األشكال الخزفٌة المعاصرة نجدها تعتمد فً تكوٌناتها على األشكال الهندسٌة بصفة      

د فً األفكار البنابٌة أساسٌة حتى أصبحت تبتعد عن األشكال الطبٌعٌة فؤن ذلك االختالؾ الشدي

 الناتجة عن التنوع فً المنتج الخزفً البنابً قد ٌإدي بدوره إلى مزٌد من التنوع بٌن 

 

تلك اإلشكال الخزفٌة البنابٌة المعاصرة وبعضها , وهذا التنوع بالطبع ٌفقد الخزاؾ البنابً 

جدٌدة من خالل النظر فاهتمام الفنان الخزاؾ فً إنتاج األشكال الخزفٌة تعطً رإى . التقلٌد 

 نتج الخزفً الذي ٌتصؾ بالبنابٌة وهً تعتبر إلضافة جدٌدة للم. حول الشكل من كل اتجاهاته

وتعددت أشكال القباب العضوٌة لدى المعماري المسلم وبعده عن التقلٌد والتكرار فكان      

العضوٌة  هناك الشكل المخروطً والبٌضاوي والنصؾ كروي وؼٌرها من األشكال الهندسٌة

ذات التركٌبات المختلفة من حٌث تحوٌل قاعدة القبة سواء كانت مربعة أو مستطٌلة إلى كروٌة 

أو بٌضاوٌة وبٌن عناصر القبة الواحدة من قاعدة ورقبة ,وقبة وعناصر زخرفٌه ثانوٌة من 

مقرنصات وعقود ونوافذ تعطً زخارؾ لألسطح بؤشكال هندسٌة او نباتٌة أو كتابٌة تحمل 

   .ما تإدي إلى تنوع فً رإٌة كل قبةارا فنٌة خاصة بفلسفة الفنان المعماري مأفك

 

 ( الظل والنور ) لــون ودرجـاته لا 4-5-2

: ٌعتبر اللون من أهم عناصر التصمٌم فً بنابٌة الشكل الخزفً ولكل لون ثالث خصابص     

ي نجد أن اللون له قٌمة عالٌة كّنه اللون , قٌمته , قوته أو شدته , وفً المنتج الخزفً البنائ
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األساسٌة للخزؾ البنابً المعاصر , الن للون تؤثٌر   الخصابصالتركٌز لدى الفنانٌن وهو من 

بالػ األهمٌة ألنه قد ٌتقل الشكل من مجرد شكل عادي إلى شكل مبتكر , وٌمكن كذلك أن تقبل 

ت لبنابً طلٌت سطوحه بطاناج الخزفً االشكل الجمالً إذا ما أسا استخدامه وأن معظم النتا

زجاجٌة قوٌة وصلبة تتناسب وصالبة الجسم وهً ذات ألوان أساسٌة ودرجاتها بحٌث ٌلعب 

 .الظل والنور عبر السطوح المتنوعة للتركٌبات النابٌة الخزفٌة أٌضا القٌمة الضافٌة لقٌمة اللون 

ن الطالء الزجاجً ومدى ودرجة لو, وعلى الخزاؾ البنابً مهمة التحكم فً هذا التنوع      

 .وذلك لضمان الوحدة المنشودة للشكل البنابً , ارتباطهم ببعض 

فؤصبحت معالجات األسطح الخزفٌة البنابٌة تعتمد على األلوان األساسٌة القوٌة الصرٌحة       

لذلك فإن النفعاالت واألحاسٌس اإلنسانٌة فالتنوع فً المجال اللونً ٌتفق وتنوع ا. ودرجاتها 

دى مالبمة اللون للشكل المطبق علٌه ومدى ارتباطهما له كبٌر األثر على إدراك تلك الهٌبة م

 . كشكل معاصر

وفً الخزؾ البنابً المعاصر قد ألتكون قٌمة اللون قٌمة ترابطٌة وجدانٌة بقدر ما هً      

الشكل لنتذوق قٌمة تشكٌلٌة خالصة تإكد العالقات الجمالٌة فً الشكل وتجعلنا نتؽلؽل إلى داخل 

 .عمقه ودفبه ووحدته المتكاملة كشكل متكامل ذي وحدة 

      

وترى الدارسة إن الظل والنور ودرجاته اللونٌة من أحد العناصر الهامة فً بناء وزخرفة 

القباب المملوكٌة أذا السطح الكوري للقبة ٌتٌح لضوء الشمس بالسقوط المباشر على القبة كما 

ها تعطٌها تؤثٌر للضالل فتتدرج فٌها األلوان الضالل فتظهر كؤنها الزخارؾ المحظورة علً

تبعد فً تقنٌات .ألوان متدرجة الن الفنان المسلم لم ٌكن ٌتناول الطبٌعة من منطلق المحاكاة فقد 

ألوان عن التجسٌم بالدرجات اللونٌة لٌحصل بذلك على مسحات لونٌه صافٌة جاءت من رإٌته 

شعة الضوبٌة من السماء ٌؤخذ اتجاهات متوازٌة ولٌست مخروطٌة للطبٌعة حٌث أن سقوط األ

ومن خالل ذلك فهو ٌعالج درجاته ألونٌة وٌنتج من ذلك التباٌن على السطح القباب بٌن الظل 

والنور ٌحدث شٌبا من التنؽٌم على سطح القبة فالضوء الساقط على الزخارؾ والمحصورة 

 . حات الزخارؾ وأشكالها ٌترك تحدٌد مناطق الظل والنور حسب مسا

 

 ( اإلٌقاع ) الحركة اإلٌحائٌة  4-5-3
 

أن الحركة فً مجال الخزؾ أخذت صورة أخرى تختلؾ عن النحت والتصوٌر من حٌث      

أنها تنقسم إلى ثالثة اتجاهات استعاض بهما الفنان والخزاؾ لٌإكد بنابٌة أشكاله ولكن بصورة 

الٌب معالجتها فنٌاًال بما ٌتمشى والفكر الفلسفً للمنطلق تتناسب وإمكانٌة الخامة وطرق و أس

 : التقنً البنابً وهً 
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وهً تعتبر حركة فً الجزء ناتجة عن  :الحركة على سطح الجسم الخزفً 4-5-3-1

التصمٌمات السطحٌة المنفذة على سطوح المنتجات الخزفٌة, حٌث تحدث الحركة إما عن طرٌق 

جة لترتٌب أوضاع العناصر الهندسٌة مثل الدابرة والمثلث استخدام اللون ودرجاته, أو نتً

وتنظٌمها وتحرٌكه فً اتجاهات مختلفة على سطح الجسم مما . الخ. . .  والمربع و المستطٌل

فالحركة اإلٌحابٌة على . تشكل فً مجموعها تكوٌنات توحً بالحركة أو الخداع البصري  

التضاد بٌن الملمس الخشن والناعم لدي  سطح الجسم الخزفً البنابً نتجت أما عن طرٌق

التؤثٌرات الحركٌة الناتجة عن كبر وصؽر وحدات الملمس على السطح , أو الحركة فً الخط 

البارز أو الؽابر على السطح سواء كانت حركة دابرٌة أم متقطعة , أو خطوط منكسرة سواء 

السطح عن طرٌق حركة أحد إذاًال فالحركة هنا هً حركة جزبٌة على . كانت طولٌة أم عرضٌة 

 . عناصر التصمٌم وأبعضها دون أن ٌإدى ذلك إلى اإلٌحاء بحركة الشكل ككل 

 
 
 تؽٌرنتجت عن (   ( Formوهً حركة إٌحابٌة فً الشكل  :الحركة فً الكتلة  4-5-3-2

العناصر المشكلة لإلناء الهندسً التركٌب البنابً بحٌث تإدي إلً اإلٌحاء بحركة  عأوضا

كحركة وحدات اإلشكال الهندسٌة المشكلة لإلناء فً اتجاهات .على الرؼم من ثباته  الشكل

و الخطوط المشكلة للشكل الخزفً و قٌمة الظل والنور على سطح التركٌبات الهندسٌة . مختلفة

 . البنابٌة حٌث تنقل العٌن عبر السطوح لتوحً بالحركة فً الشكل 

ي حركة إٌحابٌة تجمع بٌن عنصري الحركة فً وه :الحركة بٌن الجزء والكل  4-5-3-3

الكتلة والحركة الناتجة عن احد عناصر التصمٌم فً الشكل الواحد , بحٌث تعتبر الحركة فً 

الكتلة هً األساس مع أضافه أحد عناصر التصمٌم مثل الخط والمساحة والملمس واللون فً 

مٌم مجتمعٌن معاًال مع الحركة تكوٌن بنابً موحد أو اشتراك أكثر من عنصر من عناصر التص

فمن خالل ذلك نستطٌع القول بؤن مجال الحركة فً الخزؾ البنابً هً حركة . فً الكتلة 

إٌحابٌة ولٌست فعلٌة مما ٌعطى للعمل صفته البنابٌة وعالمٌته ولكن فً إطار خصابص المجال 

 .  (7ٖٙ-م98ٖٔ:السوقً.)الخزفً للمحافظة على نوعٌته وأصالته وبقابه بٌن الفنون

 

لقد حاول المعماري المملوكً تشكٌل مساحات معتمده على الخطوط وتحركها فً اتجاهات      

مختلفة , فالخط المستقٌم أو المنحنى هو الذي ٌثري الشكل البنابً للقباب المملوكٌة وتعتبر 

ابه الخطوط الهندسٌة المكونة بشكل القبة والتً تتحاور مع الخطوط األخرى ومع ذاتها لتش

موضوع الخلق من خالل أسالٌب التوازي والتوازن والتناظر والتعاكس وااللتقاء واالحتراؾ 

والخط ٌحصر أشكاال زخرفٌه على سطح القبة فٌكون مساحات والخط ٌحٌط بالمحٌط الخارجً 
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لجسم القبة , فالخطوط بما لها من دالالت شكلٌه وزخرفٌه تولد بداخلنا اإلحساس باالستقرار 

ق الخطوط العمودٌة واألفقٌة والحركة عن طرٌق الخط القطري الذي ٌتحرك فً طري نع

اتجاه مٌلٌه حول القبة وقد ٌبنى الخط جسما ببالؼة سطحه حٌنما ٌكون حركة وإٌقاعاًال وعن 

طرٌق التكرار وٌعد التكرار احد مداخل زخرفة القباب لتحقٌق اإلٌقاع وذلك من تكرار 

الموجود على سطح القبة مما ٌكون أنماط  دوالنوافذ والعمو العناصر أو الوحدات الزخرفٌة

إٌقاعٌة مختلفة وٌصعب هذا التكرار زمن إٌقاعً متكرر ٌطلق علٌه إٌقاع ٌقوم على ترابط 

العناصر وٌتحرك مع حركه العناصر فً اتجاه أفقٌا كلما اتجاه هذا تصاعدٌاًال نحو قمة القبة أو 

 بٌة المطلقة فٌعطى قٌمه راسٌا حول محور القبة فبرمز أالنها

 

 

جمالٌة وهً الحركة التً تتخذ اإلٌقاع مسار ٌنقل العٌن من عنصر إلى أخر تحدث من الحركة 

 .الدابرٌة أو اللولبٌة التً ال نهاٌة لها 

 

أن الشكل والفراغ عنصران متالزمان فً الشكل الخزفً البنابً ,   :الشكل والفراغ 4-5-4

خزؾ , مختلؾ عن مدلوالتها فً الفنون األخرى فالشكل هنا ٌمثل ولهما مدلول خاص فً فن ال

 ةفالحجم بالنسبة للشكل الخزفً , عبارة عن جسم موحد من المادة بال هٌا,الحجم فً الخزؾ 

بٌنما ٌكون الفراغ عبارة عن . محددة , أو تجمٌع من عناصر و أجزاء تكون شكالًال موحداًال 

 .موسةمنطقة خالٌة من وجود أجسام مادٌة مل

إن عالقة الشكل بالفراغ لٌست عالقة تتحقق فً األعمال الفنٌة فحسب, بل هً عالقة      

حٌث . ندركها ونحسها بشكل طبٌعً فً البٌبة الطبٌعٌة, بٌن كتل األشكال بؤحجامها المختلفة 

أي فراغ   فقد ٌوجد الفراغ داخل الشكل فً شكل فجوات. ٌنشؤ بٌن كل منهما عالقة تبادلٌة

ٌقً نافذ , وتوجد هذه الفجوات فً هٌبة ثقوب أو تجاوٌؾ ٌإكدها اللون , فعنصر الفراغ حق

للخزؾ البنابً هو إضافة جدٌدة لرإٌة الشكل الخزفً البنابً وكؤنه قابم فً الفراغ , أو أنه 

ٌشؽل حٌزاًال فً الفراغ , بمعنى أن الفراغ , بمعنى أن الفراغ ٌدخل فً الشكل , والشكل ٌدخل 

 (8ٖٙ-م98ٖٔ:السوقً). فراغ فً ال

أما الفراغ فً شكل القباب من أهم العناصر التً أهتم بها المعماري المملوكً فقد استخدام      

أسلوب التجرٌد فً إستٌحاء من طبٌعة أشكال القباب المملوكٌة فقد جرد شكل نباتات الصبار 

ة من طبٌعة األشٌاء الحٌة كتبات عمه القاضً فً تشكٌل القباب فكانت أشكالها جماله موزون

وقد قسمت األشكال إلى أشكال بنابٌة وأشكال رمزٌة مجرده ٌعتمد على هٌبة الشكل وترتٌب 

أجزاء أو جانبه المربً فطالما هناك هٌبة لهذه القباب فإننا سنرى شكال فطالما هناك أجزاء 
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إلى الهٌبات وال متجمعة أو متراكبة مع بعضها لبعض فً نسق مختلفة فهناك تعدد واختالؾ 

ٌوجد شكل أو هٌبة دون أن ٌحمل مضمونا ٌدركه الفنان سواء كان هذا المضمون دٌنً أو 

عقٌدي أو سٌاسً وتعتبر مضمون نشؤة القباب هو عدم انقطاع المصلٌن عن السماء وأٌضا 

السمو إلى هللا فً ارتفاعاتها والبد أٌضا من أن نتحمل فراؼا فٌعد الفراؼات جزء من شكل 

لقبة فهو ٌساعد على التحقٌق التوازن والتناسق واالنسجام وٌحمل رمزٌة المتجلً وحٌث هناك ا

عالقة بٌن الفراغ والشكل الشاؼل حٌزا من الفراغ حٌت ٌتداخل بواسطة الثؽرات الفراؼٌة 

 كالنوافذ والعقود الموجودة على القبة فٌجد انسٌابٌة وٌتطور وٌدخل 

 

 

نوع من التردد البصري فٌنقل الرإٌة من مكان إلى أخر كما فً تكوٌن المقرنصات لٌحدث 

 . ٌلعب دورا فً توزٌع مساحات الظل والنور وتوزٌعها على سطح القبة 

 

ملمس السطح فً الخزؾ البنابً المعاصر جزء جوهري من   :استخدام الملمس 4-5-5

. ات شابعة تصمٌم القطعة الخزفٌة , ومن الممكن تنوٌعه داخل نطاق واسع كً ٌمنحنا تؤثٌر

وخامة الطٌن بخاصة مالبمة لعمل تنوٌعات على سطح مزجج ناعم مصقول حتى ٌصل إلى 

أو علٌه تنوعات من التؤثرات الطبٌعٌة . متباٌن المساحات التعرجات سطح خشن أو محبب كثٌر 

 . أو الصناعٌة

لساء أو وفً الخزؾ البنابً المعاصر ال أهمٌة للمالمس المتنوعة على الشكل سواء كانت م

أما . خشنة أو أكثر خشونة لكن المهم مدى عالقة ذلك الملمس بالهٌبة الكلٌة للقطعة الخزفٌة 

القباب ما هً إال كتله نحتٌة تشؽل حٌزاًال من الفراغ وما زخارفها إال مالمس نحت بارزة 

 وؼابرة وذات أسلوب جٌد استخدم النحت الخفٌؾ مما ٌقلل الضؽط على الهٌكل وتعتبر أبدعته

ٌد المعماري من مالمس زخرفٌه استخدم فٌها زخارؾ نباتٌة وهندسٌة أحاطت بالقبة , ذات 

 أشكاال جصٌة استخدم عده طرق فً تنفٌذها 

وتهتم هذه الطرٌقة بالحفر على الجص مباشرة  :مالمس حفر مباشر على الجدران  4-5-5-1

وٌكون التصمٌم هنا , لجص بعد تفرٌػ وتسوٌة مسطحات الجدران ثم تهذب بالنحت بعد جفاؾ ا

مسطحاًال بحٌث تظهر األشكال الزخرفٌة وكؤنها على مستوى واحد خالٌة من الروح اآللٌة التً 

تسود الزخارؾ المصنوعة بالقالب , واؼلب الزخارؾ التً تستخدم بهذه الطرٌقة هً 

 على الجدران الزخارؾ الكتابٌة حٌث ٌالحظ أن كتابة اآلٌات القرآنٌة تتم مباشرة دون تكرارها 
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وقد استخدمت هذه الطرٌقة فً معظم الزخارؾ  :مالمس عن طرٌق القالب  4-5-5-2

الجصٌة وخاصة فً دوله الممالٌك البحرٌة التً قل فٌها استخدام الحجر وأٌضا نظراًال لتكرار 

 .الوحدات الزخرفٌة على األسطح وكانت تستخدم فً زخارؾ القباب 

 

تقتصر هذه الطرٌقة تقرٌباًال على زخارؾ النوافذ :  ٌممالمس عن طرٌق التخر 4-5-5-3

والقباب , فبالنسبة للنوافذ ؼالباًال ما كان ٌصمم نموذج القالب ٌتكرر من خالله عدد من الوحدات 

حسب الطلب فتبدو على الجدران وقد اصطفت متساوٌة ومتشابهة وهً الروح اآللٌة المملة 

 .التً ذكرناها من قبل 

ات التً كانت تستعمل فً تنفٌذ مالمس النحت على القباب فهً أدوات حادة أما عن األدو     

ومتنوعة مثل الثاقب واألزامٌل المتفاوتة الؽلظة والدرجات وذات القطاع المستقٌم والمستدٌر 

ومنها الفارة  بؤنواعها ومن األدوات , حسب الحجم ومحٌط الزخارؾ المراد تنفٌذها 

وهو الذي ٌطلق علٌة  ةنوعة من الصلب والمقاشط الطرٌة اللٌنالمستخدمة أٌضا المقاشط المص

. إلى سكاكٌن المعجون وأنواع متعددة من المالقط للتفرٌػ ةباإلضاؾأهل الصنعة صلب هوا 

 (ٕٕ٘,7ٕٕ-م8ٕٓٓ:عٌاد)

 
  دراسة تحلٌلٌة لمختارات من القباب المملوكٌة بمصر  4-6

البنٌة, كما امتازت فً هذا العصر المملوكً  امتازت القباب المملوكٌة بالهٌبة وجمال      

بالزخارؾ الجمٌلة بالرخام الملون, والموازٌٌك والصدؾ واألرضٌات والمحارٌب, وسوؾ 

تقوم الدارسة بتحلٌل مختارات من القباب المملوكٌة اإلسالمٌة حٌث ساعدت التقالٌد الثقافٌة 

لحٌاة الثقافٌة والنهضة الفنٌة فً والنظم السٌاسٌة فً فترة الحكم المملوكً على ازدهار ا

مع بداٌة حكم الممالٌك تجمعت بعض العوامل التً جعلت لمصر  (8ٙٔ-م99ٕٔ:عالم).مصر

مكانة فنٌة مزدهرة من أهم هذه العوامل أن القاهرة أصبحت مقراًال للخالفة المملوكٌة, لهجرة 

موال من التبادل الصناع والفنانٌن من العراق إلى مصر من هجمات المؽول, توافرت األ

 .التجاري بٌن الشرق والؽرب

وقد ذكرنا فً الفصل السابق كٌؾ نشطت حركة العمارة بؤنواعها المختلفة من دٌنٌة      

ودنٌوٌة فاهتم الفنانون الممالٌك بتشٌٌد المساجد وتجدٌدها وأقاموا قصوراًال من طوابق متعددة 

لتشكٌل والهٌبات المعمارٌة والزخرفة حتى المنشآت العسكرٌة واألضرحة, فانتشرت أسالٌب ا

بؤنواعها فً العصر المملوكً بكثرة على مسطحات عناصر العمارة المختلفة فً هٌبة أشرطة 

ومساحات منقوشة بزخارؾ من العناصر النباتٌة أصبػ علٌها الفنان فً شخصٌته حتى بلؽت 

بعض العناصر الزخرفٌة فً درجة كبٌرة من الدقة واإلتقان فً األسلوب التقنً والفنً, وكانت 
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العصر المملوكً تظهر فً وحدة فنٌة متآلفة ٌؽلب علٌها الصنعة الطبٌعٌة المحورة بالرؼم من 

حب الفنان فً العصر المملوكً إلى تسجٌل الطبٌعة بؤسالٌب وتقنٌات مختلفة كان ٌظهرها فً 

ي من أزهى العصور المملوك روٌعتبر العص (7ٓٔ-م 98ٖٔ:الدسوقً). إطار من التجرٌد الفنً

الفنٌة فً مصر وسورٌا حٌث أصبحت مصر متحفاًال ضخماًال للمساجد التً استعمل فٌها لرخام 

الملون و الفسٌفساء والمقرنصات والمآذن العالٌة الرشٌقة ومن أشهر العمابر فً العصر 

المملوكً مسجد ومدرسة السلطانٌة حٌث مجموعة قالوون و جامع الظاهر بٌبرس و المإٌد 

 .ٌرهاوغ

فللفترة المملوكٌة أهمٌة خاصة فً محٌط تطور الفن اإلسالمً فً الجزء الؽربً من العالم      

فؤخذ الفنان , اإلسالمً حٌث ظهرت بمصر عناصر من الفنون التركٌة التً أدخلها الممالٌك

سلوب المسلم من هذه العناصر بعض األسالٌب الفنٌة ومزجها بتقالٌد فاطمٌة محلٌة إنبسق عنها أ

وتعد فترة , مملوكً جدٌد كما ظهرت بعض العناصر المؽولٌة التً أثرت فً الفن المملوكً

الممالٌك فً مصر من العصور الذهبٌة لفن المعمار اإلسالمً وذلك بتشٌٌد المبانً الدٌنٌة مما 

جعلها زاخرة بالقباب المتنوعة التً سوؾ تتناول الدارسة مختارات من هذه القباب وتقوم 

 : لٌلها على محاور ربٌسٌة وهًبتح

 

 .الهٌبة البنابٌة الشكلٌة  -أوال ٔ-ٙ-ٗ

 .تقنٌة معالجة سطح القبة  -ثانٌا ٕ-ٙ-ٗ

 . المشكلة على القبةالزخارؾ  ٖ-ٙ-ٗ

 .وقبل التحلٌل ٌجب توضٌح كل من هذه المحاور بشكل موجز

 
 .الهٌئة البنائٌة الشكلٌة  4-6-1

 :تعرٌف هٌئة الشكل  4-6-1-1

وعوامل التعرٌة التً تتعرض لها المادة فً الطبٌعة  الجتهاداتٌنشؤ الشكل نتٌجة "      

مل التعرٌة واالجتهادات تكون ذات أهمٌة اواألشكال التً تعطً مقاومة وصالبة أكبر ضد عو

-م98ٓٔ:معتوق)" بالنسبة للتصمٌم وٌتولى القٌام بعملٌة المقاومة هذه شكل المادة الخارجٌة

ٖٖ,ٖٕ.) 

عبارة عن قدر من الترابط المنسجم أو المتناسب بٌن األجزاء وبعضها "والشكل هو      

وٌمكن تحلٌله وإخضاعه فً النهاٌة إلى أرقام حسابٌة حٌث ٌإكد هنا على نسبة , والبعض

 (.ٗٙ-م98٘ٔ:عبد الحمٌد)"األجزاء المكونة للشكل الكلً بعضها إلى بعض
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ة أو فاصالًال ٌفصله عما حوله أو بجواره فٌمثل جماالًال وٌتمٌز الشكل عن ؼٌره بؤن له مساح     

 ٌجذب المشاهد نحو التصمٌم وذلك ألن الناس عادة ٌستجٌبون للطابع الحسً لألشٌاء 

والموضوعات وٌستمتعون به وذلك عن طرٌق ترتٌب األجزاء أو ربط العناصر بعضها ببعض 

 .ٌالفٌمثل قٌمة فنٌة للشكل من حٌث المادة أو الموضوع أو الخ

كما أن الشكل ٌضفً على التصمٌم التنظٌم والصقل وٌملك القدرة على القٌام بوظابؾ       

أن الشكل هو نظام بصري ٌدرك " "إبراهٌم عبد الؽنً" وفً ذلك ٌذكر .متنوعة وعدٌدة

لمجموعة وٌمكن التعرؾ علٌه نتٌجة خبرة سابقة وهو ٌتؤلؾ من مجموعة من العناصر 

التً تتحدد فً المجال البصري وقد ٌكون للشكل داللة تمثٌلٌة لعناصر والخطوط والمساحات و

 (ٔٔ-م99ٖٔ:عبد الؽنً)". الطبٌعة أو قد ٌكون ذا طبٌعة مجردة

 :وهٌبة األشكال الطبٌعٌة المحٌطة بنا تنشؤ نتٌجة ألحد المفهومٌن التالٌٌن 

 : االستمرارٌة وعدم االستمرارٌة

تمثل عدم االستمرارٌة أو عدم االتصال فً الزواٌا وجمٌع ففً هٌبة األشكال الهندسٌة ت     

 .الدابرة وجمٌع الخطوط المنحنٌة فتمثل االستمرارٌة األشكال ذات المضلعات بٌنما

 (78-م99ٙٔ:السوٌفً)

وتستنتج الدارسة من تصنٌفات األشكال التً مرت علٌها من خالل الدراسة أن الشكل أو       

عضوي أو عنصر هندسً وتنشؤ بنابٌة الشكل من تتابع مجموعة  الهٌبة الشكلٌة تعنً عنصر

متجاورة ومتتابعة وتكوٌن أشكاالًال متجانسة تختلؾ فً الحدود الخارجٌة وتكرارها اختالؾ 

 .أحجامها واتجاهاتها

هناك نوعٌن من األشكال العضوٌة والهندسٌة وقد وقع اختٌار الدارسة على القباب       

الشكل العضوي مصطلح ٌستخدم للداللة على "الشكل العضوي وٌعتبر اإلسالمٌة التً تؤخذ 

انسٌاق أو على كٌانات تنتظم بطرٌقة تثٌر إدراكاًال أو تعطً انطباعاًال بوجود الصفات الحٌوٌة التً 

تمٌز الكابنات الحٌة, فهً أشكال ذات صلة واضحة بعناصر الطبٌعة, أو هً أشكال تحاكً أو 

 (7ٔٔ-م988ٔ:معوض)".عٌة دون أن تحاكٌهاتستخلص صفات األشٌاء الطبً

كما ترى الدارسة أن التركٌبات الهندسٌة فً العمارة اإلسالمٌة ساعدت على وجود تنوع      

أكثر لتلك األشكال والهٌبة البنابٌة والتً تإكد على التكوٌن العام, فمن المهم أن تلعب قدرة 

ركٌبات الهندسٌة حتى ٌمكننا من إطالق لفظ المعماري المسلم دورها فً عملٌة التنظٌم لتلك الت

تكوٌن على تلك المنشآت حٌث تحتوي على نظم ٌسمً الوحدة والترابط والتشابه والتنوع وكلها 

 .تساعد على الوحدة
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 األشكال فً العمارة اإلسالمٌة  أنواع 4-6-1-2

بٌة حٌث تختلؾ تعتبر سطوح األجسام هو األساس فً تحدٌد أسالٌب األشكال وهٌبتها البنا    

أنواع السطوح من جسم إلى آخر, فمنها المستوي والمنحنً فهناك عالقة وثٌقة بٌن الهٌبة 

الشكلٌة ونوعٌة السطح حٌث ٌتطلب كل سطح له شكل ٌتحدد تبعاًال لنوع السطح , إما مستوٌة أو 

. منحنٌة , بٌنما األشكال تتوزع بٌن أشكال منتظمة , أو أشكال شبه منتظمة

 

  المنتظمة  األشكال
وهً األشكال ذات الهٌبة البنابٌة الشكلٌة المتماثل فً التكوٌن, وتشمل الكرة, المربع,       

المثلث المتساوي األضالع, والمكعب عموماًال كل شكل ٌتكون من عدد زوجً من األوجه 

 .المنتظمة ٌعتبر شكل منتظم

 
 األشكال الشبه المنتظمة

البنابٌة الشكلٌة المنشورٌة, والهرمٌة, ذات الهٌبة  األشكالوتشمل       

واألسطوانٌة, والمخروطٌة, والشكل الناتج عن دوران خط منحنً حول 

الشناوي ).                     (  ٘ٔ-ٗ) شكل . المحور مثـل الشكل البٌضاوي

 ( ٓٙ-م98ٔٔ-عن المؽربً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15-4)شكل

 كال غٌر منتظمةاألشكال الهندسٌة المنتظمة  وتحوٌلها الى أش

 (200،إسماعٌل)عن 
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عدداًال من التصنٌفات كل منها ٌضم ثنابٌة متقابلة تقوم  األشكالوتتخذ      

 : ومن تلك التصنٌفات, على التناقص فً صفات محددة

 

 

 

 األشكال العضوٌة 

مصطلح ٌستخدم للداللة على انسٌاق أو على كٌانات تنتظم بطرٌقة تثٌر      

, نطباعاًال بوجود الصفات الحٌوٌة التً تمٌز الكابنات الحٌةإدراكاًال أو تعطً ا

تحاكً أو  أشكالأو هً , ذات صلة واضحة بعناصر الطبٌعة أشكالفهً 

( ٙٔ-ٗ)كما فً الشكل  .تستخلص صفات األشٌاء الطبٌعٌة ون أن تحاكٌها

 

 الهندسٌة  األشكال

لبنابٌة تتفق على الخصابص الرٌاضٌة وا أشكالهو مصطلح ٌدل على "     

ٌعتم بناءها على عناصر أولٌة هندسٌة بسٌطة تبنى منها  أشكالوهً , لها

 (ٕٖ-مٕ٘ٓٓ-ٌوسؾ)           "  ذات ثالثة أبعاد ونقصد بها المجسماتأشكاالًال 

 (ٙٔ-ٗ)كما فً الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16-4)شكل

 األشكال الهندسٌة واألشكال العضوٌة



 84 

 (م2000-إسماعٌل)عن

 

 

 

 

  : الشكلٌة للقبـاب الهٌئة 4-6-1-3

 .وهٌبة شكلٌة مركبة’ هٌبة شكلٌة بسٌطة: هناك نوعان من الهٌبة الشكلٌة     

 :الهٌئة الشكلٌة البسٌطة 

تعتبر القباب من عناصر العمارة ذات األسطح البسٌطة حٌث أن هٌبتها "     

عبارة عن سطح منحنً وأحٌانا هٌبة كروٌة تنتج عن الدوران الكلً لنصؾ 

السطح  اإلسالمٌةقد أدرك الفنان فً العصور , دابرة حول قطرهامحٌط 

عندما بدأ المسجد مسطحاًال من األرض بدون سقؾ فلم ٌكن هناك ما ٌحجب 

نظرة المسلم إلى السماء, لكن مع تقلب العوامل الجوٌة تتطلب تؽطٌة مكان 

الصالة فً المسجد فشكل المعماري فراغ السقؾ, بحٌث تكون نظرة 

ر محجوبة عن السماء, فشطر الفراغ إلى مسطحٌن أحدهما المصلً ؼً

ملموس بالمدرك البصري فً هٌبة بنابٌة شكلٌة وتكوٌنات وعناصر معمارٌة 

على السطح المسقوؾ للصالة تتجلى فٌها روعة تكوٌن مسطحات سطوح 

 (7ٔ-ٗ)كما فً الشكل  ".األجسام واآلخر المكشوؾ هو الصحن فً المسجد

 (9ٔ-م98ٔٔ-عكاشة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17-4)شكل 

 توضح الهٌئة الشكلٌة البسٌطة أجزاء

 (92-م1986-الشناوي)مرجع الصورة 
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فإذا نظرنا إلى بعض العناصر فً العمارة الدٌنٌة نجد أنها تكون عالقة      

المعمارٌة الزخرفٌة وٌتؤكد  األشكالبٌن السماء واألرض عن طرٌق بعض 

المعماري إحساس المصلً بعدم  لكً ٌعرض" "ثروت عكاشة"ذلك فً قول 

االنفصال عن السماء جعل على السقؾ القرٌب من القبلة قبة ترمز إلى 

 ( ٕٓ-م98ٔٔ-عكاشة".)السماء

  

أن كالًال من الشرفة والقبة "كما ترجح الدارسة  قول الشناوي فً      

والمبذنة هً عبارة عن هٌبات بنابٌة شكلٌة تعبر مسطحاتها عن جوهر ذات 

نوٌة عالٌة ٌمكن أن ٌطلق علٌها بالمسطحات الروحانٌة ألنها تربط قٌمة مع

, حٌث ٌظهر -األرض-والمسطح المادي  -السماء-بٌن المسطح المعنوي 

المعمارٌة فً هذه  األشكالاالختالؾ بٌن المسطحٌن من خالل عناصر 

ونستشؾ ذلك فً قول ثروت  (9ٙ-م98ٙٔ-الشناوي".)المسطحات الروحانٌة

قع المبذنة عادة فً موقع ٌشكل مع القبة تكوٌناًال جمالٌاًال بطرٌقة أن ت"عكاشة 

-98ٔٔ-عكاشة) ".درامٌة تتجلى فٌها أسمى المعانً وهً تصعد إلى السماء

ٕٕ) 

كل قدراته الفنٌة  اإلسالمٌةلقد وجه الفنان المعماري فً العصور      

عمارة وأضاؾ لعناصر ال ةإلى العناٌة بالهٌبات الخارجٌة والداخلً أالبتكارٌه

إلٌها عناصر زخرفٌه جمالٌة تكسب مسطحاتها المسطحة والمجسمة جماالًال 

روحانٌاًال ٌجمع بٌن البساطة والفخامة فً تشكٌل فنً رابع ٌبهر األبصار 

 .وٌشرح النفس

أهمٌة كبٌرة فً تحدٌد  اإلسالمٌةإن للهٌبة البنابٌة الشكلٌة فً العمارة       

 أنواعالزخارؾ الختالؾ  أنواعي, وكذا أسلوب التشكٌل التقنً والفن

األسطح, فتعامل الفنان مع الجدران المسطحة أو السقؾ ٌختلؾ عن تعامله 

مع القبة المجسمة والمبذنة بسطوح أجسامها المتراكبة, فعمل الفنان المسلم 

على إظهار التنوع التقنً والفنً الذي ٌمكن تحدٌده فً التشكٌل على السطح 

ل على السطح المركب, موابماًال فً ذلك بٌن العناصر البسٌط, والتشكً

-م98ٙٔ-الشناوي)             .الزخرفٌة وأسطح العناصر الذي ٌتعامل معها
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ها على السطح المستوي أو السطح المنحنً فقط بٌن أشكالوتظهر   . ( ٓٓٔ

أكثر من سطح فً عنصر واحد وٌتمثل ذلك فً بعض عناصر العمارة مثل 

ساجد المستوٌة وبعض الشبابٌك واألبواب التً ٌتحدد بعض واجهات الم

البسٌطة حٌث أن  األشكالمسطحها فً شكل مستوي, ٌعتبر القباب من 

 . سطحها عبارة عن سطح منحنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ٔ-ٗ)شكل 

 مملوكٌة ذات الهٌبات الشكلٌة البسٌطةالقباب النماذج من 

 (م98٘ٔ-ماهر)مرجع الصورة 
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 (9ٔ-ٗ)شكل 

 نماذج من قباب مملوكٌة ذات الهٌبات الشكلٌة البسٌطة

 (م98٘ٔ-ماهر)مرجع الصورة 

 

 مركبة الشكلٌة الالهٌئات 

فٌقصد بها الهٌبات الشكلٌة التً تجمع بٌن السطح المستوي والمنحنً      

حٌث تظهر العناصر المعمارٌة متراكبة األسطح مكونة عناصر زخرفٌه 

المآذن واألعمدة والعقود, كمثال للتعرؾ على كٌفٌة تعامل الفنان المسلم  مثل

 :كالمآذن.فً تشكٌل سطحها



 88 

ألن تكوٌنها  اإلسالمٌةالتً تعتبر من العناصر المتراكبة فً العمارة      

المعماري متراكب حٌث تتكون من أسطح مختلفة تسمو إلى أعلى لتحقق هذا 

 (ٕٓ-ٗ)شكل . اعدة والبدن ثم القمةالتناسق الرابع المكون من الق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 (20-4)شكل 

نموذج ٌوضح الهٌئة الشكلٌة المركبة لمئذنة وقبتً جامع سنجر والجاوي بمدٌنة القاهرة فً 

 العصر المملوكً
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 تقنٌة معالجة سطح القبة  4-7 

التً ٌمر بها أي عمل فنً أو صناعً حتى ٌصبح منتجاًال  مجموع العملٌات"و تعنً "     

ولقد كان ذلك المعنى هو ما تعنٌه الكلمة ( ٖ٘-م97ٖٔ: مصطفى عن المجمع اللؽوي".)قابماًال 

أي القدرة على إحداث " TEXRN"عن كلمة الفن وكذلك الٌونانٌة " ARS"الالتٌنٌة القدٌمة 

 (8ص -م99ٔٔ:ؼراب ".)وجٌهنتٌجة سبق تصورها بواسطة فعل خاضع للوعً والت

 :وقد عرفها الكثٌر من المإلفٌن والباحثٌن تعرٌفات متعددة نذكر منها 

إن التقنٌة تعنً مجموع العملٌات والمهارات والنظرٌات العلمٌة أو المعرفٌة المرتبطة "      

 ( م98ٖٔ: قدري) ".والالزمة إلنتاج أي عمل فنً أو صناعً

عناصر العمل الفنً وداخله فً تركٌبه بنابٌاًال وتعبٌرٌاًال, مثلها فً  التقنٌة عنصر مهم من"      

 (9ٖ-م989ٔ: طه".) ذلك مثل الخامة والشكل

مما ٌدل على أن اللفظ ال ٌعتمد على المهارة إنما ٌمتد لٌشمل جوانب اإلبداعٌة منذ البداٌة      

ة هً مجموع األسالٌب من خالل التعرٌفات السابقة ترى الدارسة أن التقنً, وحتى النهاٌة 

خامات تساعده على تحقٌق عملة  مٌإدٌها الممارس للتعبٌر عن أحساسة وأفكاره باستخدا

بصورة نهابٌة ترضً ذوقه, وٌتوقؾ الناتج التقنً من حٌث الجودة على قدرة الممارس 

د قٌمته ومهاراته الشخصٌة فً تنفٌذها وتوظٌفها لبناء المنتج النهابً كما أن الناتج التقنً تزا

 .داخل العمل الفنً لو أحسن توظٌفه فنٌاًال بجانب دوره البنابً

  

ٌات على أسطح القباب اإلسالمٌة  نأسالٌب التق

تعتبر األسالٌب التقنٌة من أهم الوسابل التً ٌتجسد فٌها العمل الفنً فعن طرٌق األسلوب       

فٌه القٌم الفنٌة, حٌث اتجه  التقنً ٌعبر الفنان عن فكرة أو موضوع بؤسلوب تشكٌلً تتوافر

الفنان فً العصور اإلسالمٌة إلى استخدام أسالٌب تشكٌلٌة فً أعماله الفنٌة تجمع بٌن المهارة 

فً التقنٌة وتنوعها والحس الفنً المرهؾ فً توزٌعه للعناصر الفنٌة داخل هذه األعمال, فؤمكنه 

ءم مع طبٌعة السطح مثل معالجته من خاللها معالجة األسطح المختلفة بؤسالٌب تشكٌلٌة تتال

 . (8ٖص -م977ٔ: الشناوي عن عالم).الخ..... ألسطح القباب والمآذن والجدران واألبواب الخشبٌة

وتتعرض الدارسة إلى أسالٌب تقنٌات الحفر أو النحت على األسطح بصفة عامة لتحدٌد       

من خالل " رقٌة الشناوي"وقد لخصت . أسالٌب تقنٌات الحفر على سطح القباب المملوكٌة

محمد دروٌش زٌن "دراستها ألنواع النحت المستخدم على أسطح األجسام, والمؤخوذة عن 
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أن هذه األنواع ما هً إال أسالٌب تقنٌة تتدرج  تفً دراسة له تناولت النحت البارز بٌن" الدٌن

 :الًتحت أنواع النحت المستخدم على األسطح والتً ٌمكن تصنٌفها على النحو الت

 

 أنواع النحت المستخدم على األسطح

 

 

 

 

النحت البارز  

بحذؾ األرضٌة أو ما حول  وذلك( ٕٔ-ٗ)شكل  وفٌه تبرز األشكال على السطح"  

وٌندرج تحت هذا النوع من النحت عدة أسالٌب تقنٌة تعتمد فً تشكٌلها على بروز  الشكل

 .األشكال على السطح

 .زاألسلوب التقنً قلٌل البرو -

 .األسلوب التقنً شدٌد البروز -

 (ٓ٘-م98ٙٔ:الشناوي.)األسلوب التقنً المجسم البروز -

 

النحت الغائر 

ٌكون فٌه الشكل فً مستوى السطح بدون بروز حٌث ٌحدد بخطوط ؼابرة أو ٌحذؾ "      

 (.ٕٔ-ٗ)الشكل من األرضٌة أو جعل األرضٌة مفرؼة تماماًال كما ٌوضح ذلك شكل 

تحت هذا النوع من أنواع النحت األسالٌب التقنٌة اآلتٌة, وتعتمد فً تشكٌلها على وٌندرج       

 .إبراز األشكال فً مستوى أو تحت سطح األرضٌة

 .األسلوب التقنً داخل التجوٌؾ -ٔ

 (ٓ٘-م98ٙٔ:الشناوي). األسلوب التقنً المفرغ -ٕ

 ئر والبارزالنحت المزدوج بٌن الغا

نوعٌن السابقٌن الؽابر والبارز فً تجسٌم الشكل كما ٌوضح ذلك ٌجمع فً تشكٌله بٌن ال      

 (.ٕٔ-ٗ)الشكل 

 غائر مزدوج بارز 
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ٌندرج تحت هذا النوع من أنواع النحت المستخدم على أسطح أسالٌب تقنٌة تعتمد فً       

 .تشكٌلها على الحفر الؽابر والبارز

 .  األسلوب التقنً المزدوج بٌن البارز والؽابر الخفٌؾ -

 (ٓ٘-98ٙٔ:الشناوي.)ي المزدوج بٌن البارز والؽابر الشدٌداألسلوب التقن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 21-4)شكل 

 أسالٌب وأنواع النحت المستخدمة على األسطح

 ( 50,49-1986:الشناوي)عن  
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 األسلوب التقنً خفٌف البروز 

لفاطمً واألسلوب التقنً خفٌؾ البروز من األسالٌب التً تم استخدامها أواخر العصر ا      

 .حتى العصر المملوكً

وتفصح الدالبل المادٌة عن أن األسلوب التقنً خفٌؾ البروز استعان به الفنانٌن فً       

العصور اإلسالمٌة على مر عصورهم فً زخرفة مسطحات عناصر العمارة الداخلٌة 

 . والخارجٌة بمعالجة تشكٌلٌة تعتمد على البروز الخفٌؾ

 

 روز شدٌد الب األسلوب التقنً

اعتمد التشكٌل فً األسلوب التقنً شدٌد البروز اإلسالمً على أن تكون األشكال ؼٌر       

طاؼٌة على السطح حتى ال تثٌر االنفعال, وإنما جعل البروز مرتبطاًال بمستوى السطح فً عالقة 

تتناسب مع طبٌعة الخامة ولؽة الشكل بما ٌتفق مع وظٌفة العنصر, وأحٌاناًال ٌكون أسلوب 

شكٌل شدٌد البروز اإلسالمً مجسماًال, ولكن لٌس إلى درجة التجسٌم الكامل فً األسلوب الت

 .التقنً المجسم البارز وارتبط بمستوى السطح دابماًال 

ٌختلؾ مفهوم تناول األسلوب التقنً شدٌد البروز عند الفنان المسلم فً العصور عن       

ل إلى درجة البروز الكامل التجسٌم التً تم مفهومه لدى الفنان فً العصور السابقة, ألنه لم ٌص

 .استعراضها فً النقطة السابقة حٌث ٌظهر البروز الشدٌد مرتبط دابماًال بالسطح

وفً األسلوب التقنً الشدٌد البروز للنحت اإلسالمً صٌاؼة تشكٌلٌة تتجمع فٌها الدقة       

أن ٌجد حلوالًال متعددة التشكٌل والمهارة فً التشكٌل حٌث استطاع الفنان من خالل هذا األسلوب 

السطح باستؽالل إمكانٌات الخامة مثل إحداث البروز الشدٌد على السطح عن طرٌق تركٌب 

 ( ٕٕ-ٗ)شكل . وحدات متنوعة الشكل على السطح مع محافظته على وحدتها
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 (22-4)شكل 

 أسطح القباب المملوكٌةعلى  ةنماذج من أنواع األسالٌب التقنٌة المستخدم
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 األسلوب التقنً داخل التجوٌف 

استخدم الفنان فً العصور اإلسالمٌة هذا األسلوب التقنً داخل التجوٌؾ من خالل تكرار       

المفردة التشكٌلٌة فً إٌقاع منتظم بسٌط ال ٌظهر فٌه أي تجسٌم ٌظهر فٌها العمق فً الخطوط 

ؾ ونرى فٌها روح الفن من حٌث الصٌاؼة فً األسلوب والشكل المحددة لألشكال داخل التجوي

 (ٖٕ-ٗ)شكل  (7٘-98ٙٔ:الشناوي). وجود األشكال على أكثر من خط أفقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23-4)شكل 

 نموذج من األسلوب التقنً داخل التجوٌف

 (214-1990:الشامً)عن 

 

 األسلوب التقنً المفرغ

فرغ فً الفن اإلسالمً, حٌث كانت تصنع منه الشرفات شاع استعمال األسلوب التقنً الم      

والمشربٌات التً تؽطى الفتحات والنوافذ حٌث تحفظ حرمة أهل البٌت من أنظار الؽرباء 

وتطور األسلوب التقنً , )89ٕ-م97ٓٔ: شافعً (وتسمح فً الوقت نفسه بمرور الهواء والضوء

حدات زخرفٌه مفرؼة تكون إطار المفرغ حٌث ٌشاهد حشوات متعددة األضالع مجمعة فً و

-ٗ)شكل . مفرغ تعتمد فٌه الوحدات على الخطوط اللٌنة المنحنٌة المستمدة من العنصر النباتً

ٕٗ ) 
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 (24-4)شكل 

 نموذج من األسلوب التقنً المفرغ

 (283-1993:عالم)عن 

 

الحجر حٌث تظهر فً وفً العصر المملوكً انتشر استخدام هذا األسلوب التقنً المفرغ خامة 

شرفات المآذن التً تظهر فٌها العمق النافذ من خالل التشكٌل المفرغ, وٌظهر أسلوب التفرٌػ 

 .معتمداًال على التسطٌح فً الشكل حٌث تفرغ األرضٌة دون تجسٌم األشكال

 

 مزدوج بٌن النحت الغائر والبارز األسلوب التقنً ال

بارز فً التشكٌل حٌث تجمع أكثر من أسلوب فً التشكٌل تتنوع أسالٌب التقنٌة فً النحت ال      

على واجهات المساجد والقباب والمآذن وتٌجان األعمدة, على زخارؾ بارزة لعنصر معماري 

وزخارؾ بالنحت البارز على سطح ؼابر بالجمع بٌنهما أعلى من مستوى السطح الؽابر علٌه 

 (ٕ٘-ٗ) شكل. تشكٌالت من الزخارؾ النباتٌة بالنحت البارز
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 (25-4)شكل 

نموذج من األسلوب التقنً المزدوج بٌن النحت الغائر والبارز  

 (84-1986:الشناوي)عن 

 

مدى أهمٌة تشكٌل السطح عند الفنان حٌث شكل ( ٕ٘-ٗ)ومن المالحظ فً الشكل السابق       

وتتبادل األرضٌة . ٌةبزخارؾ مما جعل الشكل ٌتبادل وظٌفة األرض -األرضٌة-السطح الؽابر 

 .وظٌفة الشكل عن طرٌق التشكٌل

وتظهر براعة الفنان فً العصور اإلسالمٌة فً األسلوب التقنً المزدوج بٌن الؽابر       

والبارز وتوضح النحت البارز على السطح بمهارة ٌتحقق فٌها التكامل التام فً تشكٌل ٌجمع 

تخدام هذا األسلوب بٌن الخفٌؾ والشدٌد البروز بٌن األسلوب التقنً البارز والؽابر وتنوع اس

(. ٕٙ-ٗ)بدرجات مختلفة, حٌث ال ٌستطٌع تحدٌد الشكل من األرضٌة كما فً الشكل 

 (8ٖ-98ٙٔ:الشناوي)
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 (26-4)شكل 

 نموذج من األسلوب التقنً المزدوج بٌن النحت الغائر والبارز بالدرجات المختلفة

 ( 215-1990:الشامً)عن 

 

 لقبة الزخارف المشكلة على سطح ا 4-8

اتجه الفنان المسلم إلى عوالم جدٌدة بعٌدة عن رسم األشخاص, وبعٌدة أٌضاًال عن محاكاة       

الطبٌعة, هنا ظهرت عبقرٌته, وتجلى إبداعه, وعمل خٌاله, فؤوجد تلك المجاالت الجدٌدة أبعد 

وكان من جملة هذه  (9ٙٔ-98ٙٔ:الشناوي). أن أعمل فٌها حسه المرهؾ وذوقه األصٌل

 .العطاءات فن الزخرفة

 

 تعرٌف الزخرفة 4-8-1

أي التزٌٌن والتحلٌل فتكون وحدات الشكل الفنً فً ( Decas)أخذ اللفظ من كلمة التٌنٌة       

فالخطوط واأللوان واإلٌقاعات كلها تثٌر حسا زخرفٌا  نتكرار ونسق ٌسر الناظري

 ( . 7ٗ-م9ٙٓٔالشال)سار
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من أن وظٌفة الفن هً صنع الجمال أو الزخرفة التً تعتبر  (9ٙٔ: 99ٓٔالشامً ) فسرهوهو ما ي

الجمال أو هذا ما ٌوضح لنا السر فً ثبوتها مكان  واحدة من الوسابل المهمة التً تصنع

الصدارة بٌن الفنون اإلسالمٌة األخرى, فهً العمل الخالص الذي ال ٌقصد به إال صنع الجمال 

العمل الفنً بمضمونه لٌكونا وحدة متماسكة لصنع الجمل ظاهراًال وباطناًال, األمر  وهنا ٌلتقً شكل

 . الذي ال نكاد نجده فً أي نوع آخر من الفنون

اإلسالمً فن وقد عرؾ المسلمون بهذا الفن من بٌن الفنون جمٌعها, حتى قٌل إن الفن       

وال ٌمكن  .-مهما كان شؤنه -ذلك أنه ال ٌكاد ٌخلو أثر إسالمً من زخرفة أو نقش. زخرفً

ذكر الفن اإلسالمً دون ورود الزخرفة اإلسالمٌة إلى الذهن, وذلك لالرتباط الوثٌق بٌن 

وقد استخدم اسم الفن الزخرفً فً بعض األحٌان للداللة على الفن . الزخرفة وبٌن ذلك الفن

 .اإلسالمً جراء تلك العالقة البارزة

دابم فً معظم المنجزات الفنٌة والمعمارٌة اإلسالمٌة, بل قد وللزخرفة اإلسالمٌة تواجد       

 تكون تلك الزخارؾ هً الهوٌة الممٌزة التً ٌمكن من خاللها 

وبذلك أصبحت الزخرفة من أهم . معرفة أن تلك المنجزات تنتمً إلى الفن اإلسالمً     

 .التً تمٌز ذلك الفن الخصابص

مٌة لم تؤت بشكل جزبً فً المنجزات الفنٌة اإلسالمٌة وٌمكن مالحظة أن الزخارؾ اإلسال      

بل أنها أخذت كٌاناًال تاماًال ٌمكن من خالله أخذها كمنجز منفرد متكامل ٌعكس وضع الزخارؾ فً 

كثٌر من الفنون األخرى التً ما إن تستقل عن المنجز إال وتصبح مجموعة من العناصر 

وقد ٌكون السبب فً ذلك عابد إلى أن الزخارؾ . المفككة التً ال ٌمكن أن تمثل منجزاًال متكامالًال 

: الزهرانً)           .اإلسالمٌة قد اصطبؽت بصبؽة فكرٌة معٌنة مستمدة فً أصلها من اإلسالم

 (8ٖٔ-مٕٗٓٓ

إن الزخرفة تختلؾ عن باقً الفنون من خالل نظامها الفكري الذي وجد فٌه الفنان المسلم       

ن قد ال تساعده الفنون األخرى على احتوابها أو التعبٌر الجاد مجاالًال خصباًال لتحملٌها مضامً

 .عنها

ومن المهم هنا حتمٌة المرور بؤمر قد ٌكون له صلة بؽنى المجال ألزخرفً, وهو وجود       

العدٌد من المسمٌات للزخرفة اإلسالمٌة, وإن كان البعض منها جاء بشكل جزبً, كما جاء 

لمسمٌات التً تناولها الكثٌر من المإلفٌن والباحثٌن وخاصة فمن ا. البعض اآلخر بشكل خاطا

وهً تدل فً نظرهم على فن الزخرفة " Arabesqueاألرابٌسك "الؽربٌٌن والمستشرقٌن كلمة 
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) .اإلسالمٌة, وقد أصبحت مصطلحاًال متعارفاًال علٌه مع أن دالله ذلك المصطلح ؼٌر كافٌة

 (8ٖٔ-مٕٗٓٓ: الزهرانً

ال ٌمكنها ادعاء الشمولٌة بل تحمل فً حد ذاتها مؽالطة " Arabesqueإن كلمة أرابٌسك "      

ال ٌتفق ومدلولها الفنً الذي ترؼب فً ( Arab)أصولٌة وتارٌخٌة وفنٌة, فمدلولها اللفظً 

تؤدٌته, فاألرابٌسك ال ٌدل على الزخرفة العربٌة أو الرقش فقط, بل إن دنٌاه أوسع بكثٌر, به 

لفارسً مع الهندي والعربً, ولؾ بخطوطه ورسومه وألوانه كل بالد اإلسالم من تفاهم ا

الصٌن وسمرقند وشمال أفرٌقٌا وأسبانٌا إلى أن وصل صقلٌة وإٌطالٌا وفرنسا وألمانٌا وربما 

 (. 87ٔ. م99ٙٔ:الرفاعً)العالم فٌما بعد

وقد وجد " التورٌق"مة ومن الكلمات التً تستخدم للداللة على الزخارؾ اإلسالمٌة كل      

أن التورٌق اصطالح "حول مدلولها اختالؾ بٌن بعض الباحثٌن, فحٌن ٌرى أحمد عكاشة 

: الزهرانً عن رفاعً)" والسعؾ قصد به تعرٌؾ الزخرفة النباتٌة القابمة على الورقٌات

ع أن لفظ تورٌق ٌنبؽً أن ٌستعمل للداللة على جمٌع أنوا"إن محمد مرزوق ٌرى  (9ٓٔ,م99ٙٔ

وٌإكد فً مإلؾ آخر أن . العناصر الزخرفٌة سواءًال النباتٌة منها أم الهندسٌة, أم حتى الكتابٌة

وأن كلمة تورٌق تعبر . شابعة فً أسبانٌا للداللة على هذه الزخارؾ Atauriqueكلمة التورٌق 

 (87ٔ,م99ٙٔ: الزهرانً عن رفاعً)". عن هذه الزخارؾ أصدق تعبٌر

الرقش للداللة على جمٌع مجاالت الزخرفة اإلسالمٌة, وقد أخذت هذه  كما استخدمت كلمة      

إال أن مسمى . الكلمة حضوراًال قوٌاًال لدى الكثٌر من المإلفٌن والباحثٌن فً مجال الزخرفة

ٌبقى له داللته الخاصة, التً ترتبط مباشرة بما قد تعنٌه كل تلك الكلمات " الزخرفة"

 .والمصطلحات السابقة

اتجه الفنان المسلم إلى هذا الفن ألنه وجد فٌه بؽٌته من حٌث البعد عن دابرة الخطر وإنما       

فهو بعٌد عن التشخٌص بطبٌعته, واستطاع الفنان المسلم بخٌاله الخصب . فً المنهج اإلسالمً

أن ٌحقق األمر اآلخر وهو البعد عن محاكاة الطبٌعة, وبهذا كان هذا الفن مالبماًال للمواصفات 

 .  ددها المنهج اإلسالمًالتً ٌح

كما بدأت . إن الزخارؾ اإلسالمٌة أخذت تدخل فً تزٌٌن المصاحؾ والمساجد والقصور      

تدخل فً إضفاء بعد جمالً على المنتجات اإلسالمٌة من السجاد والخزؾ والمشؽوالت المعدنٌة 

 .والخشبٌة التً كانت تنتج فً األقطار اإلسالمٌة المختلفة

لدارسة أن الزخرفة اإلسالمٌة أخذت مالمحها الواضحة التً تختلؾ بها عن بقٌة وترى ا      

الزخارؾ, نتٌجة التطوٌر المستمر ونتٌجة ألن الفكر اإلسالمً تؽلؽل فً النسٌج البنابً لتلك 
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الزخارؾ, مما ٌجعلها تعكس أبعاداًال داخلٌة من المإكد أن الدٌن اإلسالمً والقرآن كان لهما 

خاصٌة لها العدٌد من المدارس الخاصة بكل . فً ظهروها بشكل ممٌز وملفتالدور األبرز 

عصر إسالمً مر بها فكان لكل عصر بصمته الخاصة التً جعلته ٌتمٌز عن العصور 

 اإلسالمٌة 

واختٌار الدارسة للعصر المملوكً .األخرى ورؼم ذلك تمٌز بالوحدة على مر هذه العصور     

لما برع فٌها المعماري المملوكً من بناء ( القباب) عمارٌةلتحلٌل عنصر من عناصره الم

 . وزخرفة

 

 أنواع الزخارف اإلسالمً  4-8-2

الزخرفة النباتٌة : تنقسم الزخارؾ اإلسالمٌة من حٌث أشكالها إلى ثالثة أقسام هً      

لقباب والزخرفة الهندسٌة والزخرفة الخطٌة أو الكتابٌة طوعها المعماري المملوكً على سطح ا

فزخرفها بالعناصر النباتٌة والهندسٌة والتً جمع بٌنهم فً بعض األحٌان على سطح قبة واحدة 

ولم ٌستؽنى عن الزخارؾ الخطٌة بكتابة آٌات قرآنٌة أو نصوص مملوكٌة تدل على الصانع أو 

 .المإسس وتحٌط برقبة القبة

 

 لزخرفة النباتٌةا 4-8-2-1

وقد اقترن استخدامها . قدم الزخارؾ التً استعملها المسلمونتعد الزخارؾ النباتٌة من أ      

األولً بتزٌٌن المساجد, وٌعود أصل هذه الزخارؾ إلى الطبٌعة, وإلى النباتات بالتحدٌد حٌث 

أن الفنان المسلم أخذ الخصابص الظاهرٌة للنباتات واستطاع توظٌؾ أشكالها بعد تحوٌرها 

االنحناء, وااللتفاؾ, والرقة ووظفها بشكل فرٌد ٌختلؾ مستخلصاًال منها النواحً الجمالٌة من 

حٌث أن توظٌفها فً الفنون السابقة كان . تماماًال عن توظٌؾ ذات العناصر فً الفنون األخرى

والعمل على . ٌتم عبر استخدام عنصر نباتً معٌن كالورقة أو الزهرة وإسقاطها بشكل مباشر

أما فً الفن اإلسالمً فإن . ع عن تلك االستخداماتمما ؼٌب اإلبدا. تكرارها أو تؽٌٌر أوضاعها

الزخرفة النباتٌة تحمل بعداًال إبداعٌاًال دقٌقاًال استطاع الفنان المسلم إٌجاده عبر تؤمله المتقن للطبٌعة 

 (9ٓٔ-مٕٗٓٓ:الزهرانً)(. 7ٕ-ٗ)شكل . من حوله
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 (27-4)شكل

 وكٌةنموذج ٌوضح الزخارف النباتٌة على القباب الممل

 (م1985ماهر)عن 

   

إن الزخارؾ النباتٌة من أوضح المظاهر التً توضح ابتعاد الفنان المسلم عن محاكاة "     

فهً فً أكثر األحٌان عناصر زخرفٌه مجردة كل التجرٌد, فال نكاد . الطبٌعة ونقلها نقالًال حرفٌاًال 

ا ببعض, فتكون أشكاالًال نتبٌن من الفروع واألوراق إال خطوطاًال منحنٌة أو ملتفة ٌتصل بعضه

أو فصان أو ثالث فصوص أو . حدودها منحنٌة, وقد ٌظهر بٌنها زهور وورٌقات لها فص

وقد تخرج تلك الؽصون من جذع شجرة أو ساق أو إناء أو من أؼصان أخرى, وتمتد . أكثر

, وقد على هٌبة أقواس أو ثنٌات أو التواءات أو حلزونات فً اطراد أو تتابع أو تشابك أو تقاطع

-ٔٔٔ-م998ٔ: األلفً)                          " .ٌجتمع فٌها أكثر من حركة من الحركات السابقة

ٕٔٔ) 

إن درجة التجرٌد التً وصل إلٌها الفنان المسلم عبر الزخارؾ النباتٌة ؼٌر مسبوقة وقد "      

له التعبٌر عن رإٌته وجد الفنان المسلم فً تلك الزخارؾ النباتٌة مجاالًال رحباًال ٌستطٌع من خال

وال ٌستؽرب أن تكون الزخارؾ النباتٌة من أول . للطبٌعة دون االصطدام بالمحذور الشرعً

المجاالت الفنٌة التً مارس فٌها الفنان المسلم إبداعاته, وذلك ألن الطبٌعة من حوله تمده 
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ابقة أؼلبها بالعناصر المكونة لذلك الفن, كما أن الزخارؾ التً وجدها فً الحضارات الس

-مٕٗٓٓ: الزهرانً) ."زخارؾ نباتٌة مما جعله ٌكّون بداٌة ممٌزة عبر ذلك النوع من الزخرفة

ٔ9ٓ) 

 

    الزخارف الهندسٌة 4-8-2-2

وجدت الزخارؾ الهندسٌة فً الفنون القدٌمة التً سبقت اإلسالم, ولكن االهتمام بها لم ٌكن       

إال أن الفن اإلسالمً اعتنى بها بشكل خاص مما جعلها . رلذلك لم تؤخذ نصٌباًال من التطو. كبٌراًال 

تؤخذ مكانة عالٌة ضمن أولوٌات الفن اإلسالمً فً عصور ازدهاره, وذلك ٌعود بشكل أساسً 

 .إلى أنها متوافقة مع المنهج اإلسالمً فً توظٌفها ومجاالت تطبٌقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28-4)شكل رقم 

 القباب المملوكٌةالزخارف الهندسٌة على من نموذج 
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كان هم الفنان المسلم وشؽله الشاؼل, أن ٌبحث فً تكوٌن جدٌد مبتكر ٌتولد من اشتباكات "    

قواطع الزواٌا أو مزاوجة األشكال الهندسٌة, لتحقٌق مزٌد من الجمال الرصٌن الذي ٌسبؽه على 

 (ٗٔٔ-989ٔ:األلفً".)التحؾ التً ٌنتجها

لزخرفة الهندسٌة أن المسلمٌن استطاعوا باقتدار ربط العلم بالفن, حٌث وٌبدو فً مجال ا      

أن الزخارؾ الهندسٌة فً أصلها تخضع لنظام هندسً محكم, ٌتم من خالل البدء من محور 

ارتكاز ثم تؤخذ الخطوط فً تكوٌن زواٌا مدروسة إلى أن ٌتم عمل أشكال هندسٌة تحمل بعداًال 

فً عصور اإلسالم المزدهرة حاضراًال فً حٌاة المسلمٌن, مما جعله  لقد كان العلم. جمالٌاًال راقٌاًال 

محركاًال أساسٌاًال للتعامل المثمر مع كل ما ٌحٌط بهم, حتى أنه أصبح داخالًال ضمن إنتاجهم الجمالً 

الذي ٌرتبط بالوجدان قبل كل شًء وتتكون الزخرفة الهندسٌة من األشكال الهندسٌة األساسٌة 

باإلضافة إلى الخط الذي .. ٌل والدابرة والمعٌن والمسدس والمثمنكالمثلث والمربع والمستط

وقد استطاع الفنان المسلم أن ٌبدع أشكاالًال ؼٌر . ٌمثل الرابط والمكون الحقٌقً لتلك الزخارؾ

 (9ٕٔ-مٕٗٓٓ: الزهرانً) .محدودة من تلك األشكال البسٌطة

 :حٌنما قالدقٌق التعبٌر عمٌق المالحظة " هنري فوسٌون"ولقد كان      

ٍب أخبه شٞئبً َٝنِ أُ ٝجزد اىحٞبة ٍِ ث٘بٖب اىظبٕز ْٗٝقيٖب إىٚ ٍضَّٖ٘ب "  

اىذفِٞ ٍثو اىخشنٞالث اىْٖذسٞت ىيزخبرف اإلسالٍٞت، فيٞسج ٕذٓ اىخشنٞالث س٘ٙ 

ثَزة ىخفنٞز قبئٌ عيٚ اىحسبة اىذقٞق قذ ٝخح٘ه إىٚ ّ٘ع ٍِ اىزسً٘ اىبٞبّٞت ألفنبر 

ٝز أّٔ ْٝبغٜ أال ٝف٘حْب أّٔ خاله ٕذا اإلطبر اىخجزٝذٛ حْطيق فيسفٞت ٍٗعبُ رٗحٞت، غ

حٞبة ٍخذفقت عبز اىخط٘ط فخؤىف بْٖٞب حنْ٘ٝبث حخنبثز ٗحخزاٝذ، ٍفخزقت ٍزة ٍٗجخَعت 

ٍزاث، ٗمأُ ْٕبك رٗحبً ٕبئَت ٕٜ اىخٜ حَزج حيل اىخنْ٘ٝبث ٗحببعذ بْٖٞب ثٌ حجَعٖب 

ٝو، ٝخ٘قف عيٚ ٍب ٝص٘ة عيٞٔ اىَزء ٍِ جذٝذ، فنو حنِ٘ٝ ٍْٖب ٝصيح ألمثز ٍِ حأٗ

ّظزٓ ٗٝخأٍئ ٍْٖب، ٗجَٞعٖب حخفٜ ٗحنشف فٜ آُ ٗاحذ عيٚ سز ٍب حخضَْٔ ٍِ 

 (173-1990ًاىشبٍٜ)".إٍنبّبث ٗطبقبث بال حذٗد
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 "الخطٌة"الزخرفة الكتابٌة  4-8-2-3

رفً ألتزٌٌنً, الزخرفة الكتابٌة أو الخطٌة تعنً استخدام الخط العربً فً المجال لزخ      

حٌث أن المسلمٌن . وعملٌة تحوٌل الكتابة إلى نوع من أنواع الزخارؾ تعد إبداعاًال إسالمٌاًال 

استطاعوا تحوٌل الكتابة العربٌة التً جاءت فً بداٌتها بؤسلوب مفكك من الحدة والتكسٌر إلى 

جمالٌاًال مشاركاًال  المرونة المتكٌفة المستوعبة للزخارؾ النباتٌة والهندسٌة, بل إنها أصبحت جزءًال 

 .فً الزخرفة, وذلك ٌعنً أن عقلٌة الفنان المسلم كانت عقلٌة تتصؾ باإلبداع والتفاعل المثمر

إن بحث المسلمٌن الدابم عن صٌػ جمالٌة تعكس األبعاد الفكرٌة التً رسمها الدٌن       

وخروجها اإلسالمً جعلهم ٌبدعون مجاالت فنٌة فرٌدة, وكانت لهم األسبقٌة فً ظهورها 

وتكون منافساًال جاداًال للمجاالت المشابهة فً الحضارات األخرى . بالشكل الذي كان ٌرضٌهم

 .السابقة أو المعاصرة لها أو حتى الالحقة

لقد كانت كتابة بعض آٌات القرآن الكرٌم على جدران المساجد تؤخذ جانباًال مكرماًال لدى   

قروءة فقط ولكن مع التطوٌر الدابم من قبل المسلمٌن, ولكنها فً بداٌاتها كانت تمثل كتابة م

المسلمٌن ألسالٌب الزخرفة والكتابة اكتشؾ الفنان المسلم أن بإمكانه تسخٌر الخط العربً ذاته 

: الزهرانً) (. 9ٕ-ٗ)شكل . لٌكون عنصراًال زخرفٌاًال جمالٌاًال إضافة لوظٌفته الذهنٌة المقروءة

 ( . 9ٗٔ-مٕٗٓٓ

 

 

 

 

 

 

 

 (29-4)شكل رقم 

 ٌوضح الزخارف الكتابٌة على القباب المملوكٌةنموذج 
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ال شك أن العمارة اإلسالمٌة المملوكٌة فً جوهرها عمارة ستهدؾ  الجماعة ومصلحتها      

أعدت لخدمة  ونرى ذلك فً المنشآت العدٌدة التً, كؽٌرها من العمارات اإلسالمٌة األخرى

ومن المالحظ بصفة عامة أن . فً حٌن أن بنابها كانوا ٌقصدون بها تقرباًال إلى هللا, الجماهٌر

ودلٌل ذلك أن المهندس البناء , شخصٌة البنابٌن فً المجتمع اإلسالمً كانت تذوب فً الجماعة

رؼبة فً أو صانعة نادرا ما كان ٌضع توقٌعه علٌة وحتى إذا فعل ذلك تظل حٌرتنا أمام ال

معرفة الدور الذي قام به فً البناء على وجه التحدٌد وعلى الرؼم من المستوى المتواضع الذي 

, كان ٌعٌش فٌه المهندس أو الصانع فجدٌر باإلعجاب حقا أال تشٌع سرقات تصمٌمات المبانً

 بل إن الحاالت التً ٌقتبس فٌها مهندس تصمٌماًال من ؼٌره أو ٌستعٌر بعض عناصره إنما هً

وهً ظاهرة ال ٌجوز أن تنتسب إلى استنارة السالطٌن والملوك . حاالت قلٌلة ؼٌر شابعة

وإنما , فما كان الحكام المسلمون أفضل وال أسوأ من ؼٌرهم فً أي مكان وأي زمان, والرعاة

مرّد ذلك إلى ما كان ٌتمٌز به الصانع البسٌط من مهارة وبراعة فً أداء واجبة وأمانه فً 

دون أن ٌكون له مرشد وهاد ؼٌر أستاذ أكثر خبرة ٌرشده وٌتواله بالعناٌة , عملهاالضطالع ب

والثابت أن هذه التقالٌد التً تتجاوز حٌاة الفرد إلى . حتى ٌقدم لنا آثاراًال فنٌة ذات قٌم باقٌة خالدة

وكان تتوٌج البّناء أو المهندس أي بالمعنى . حٌاة األجٌال المتعددة قد استمرت واستقرت

, ٌتم وسط مراسم خاصة" المعلّم"رسمٌاًال لٌرقى من مرتبة الصبا إلى مرتبة " إجازته"صري الع

منها أن ٌطوؾ األستاذ به فً أحٌاء المدٌنة ممتطٌاًال حماراًال ومتشحاًال بشال من الكشمٌر إشهاراًال 

 (. ٓ٘ٔ-م98٘ٔ:عكاشة.)لدخول فرد جدٌد إلى طابفة البنابٌن

تلك الخصابص التً , لشكلٌة الممٌزة للقباب المملوكٌةستقوم الدارسة بعرض الخصابص ا     

فللقباب اإلسالمٌة فلسفتها الخاصة التً كان . تمٌزها عن ؼٌرها من عناصر العمارة اإلسالمٌة

 .للعقٌدة دوراًال هاماًال فً تحدٌد معالمه وأسسه والتً تمٌزها عن ؼٌرها من عناصر العمارة

نس الطبٌعً والمتكامل بٌن الفكر الفلسفً للعقٌدة كما أن لهذه الخصابص الفنٌة نتٌجة للتجا

اإلسالمٌة ومضمونها الدٌنً والثقافً واالجتماعً وبالتالً ٌنعكس ذلك على إنتاج الفنان 

اإلسالمً لها من خالل أشكالها وعناصرها الزخرفٌة ذلك التنوع العظٌم مع الوضوح الشدٌد 

روحها من إلهام واحد مهما تباٌنت  تلك العناصر التً تستمد. لعنصر الوحدة والتماسك

عناصرها وتنوعت أشكالها وخاماتها فقد استفاد الفنان المسلم من العناصر الكتابٌة والنباتٌة 

والهندسٌة فً تحقٌق أهدافه الزخرفٌة بما ٌتفق مع  فلسفته الخاصة وسطح القبة ومن أهم 

الهندسً , أو االثنٌن معاًال والتً عناصر الزخرفة على القباب التً تمٌزت بالطابع النباتً أو 

تحكم مفرداتة نظم إٌقاعٌة محققة مبادئ التوازن والتقابل والتماثل فً خطوط ودوابر متشابكة 

 .ومنحنٌة ومتعرجة
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ومن أهم خصابصها هً التجرٌد والتكرار والشبكٌات واالمتداد الالنهابً للوحدات       

زواٌا واألقواس الناتجة عن التشابك الهندسً الزخرفٌة الممتدة حول سطح القبة مع وضوح ال

 .ووضوح المضلعات النجمٌة فً تداخل الخطوط وتداخل الدوابر مع زواٌا الخطوط

 .وستتناول الدارسة بعض القٌم الفنٌة لهذه القباب

 

 .القٌم الفنٌة فً التشكٌل المعماري للقباب اإلسالمٌة المملوكٌة 4-10

لقباب بمعرفة الخصابص الحسٌة لألشكال المنتظمة المختلفة لهذه ٌبدأ التشكٌل المعماري ل      

القباب ثم العالقات الحسٌة بٌنها سواء فً المستوى األفقً أو فً التشكٌل ألحجمً أو الفراؼً 

وفٌها نستطٌع استنتاج بعض القٌم الفنٌة التشكٌلٌة التً تحكم العالقات بٌن الكتل والفراؼات 

كن التحرر من هذه القٌم بعد ذلك فً تجربة التعامل مع األشكال ؼٌر المعمارٌة للقباب كما ٌم

المنتظمة للوصول بها إلى تكوٌنات منتظمة, كل ذلك عن طرٌق شكل القباب التً تلعب فٌها 

حاستا اللمس والرإٌة دورهما فً بناء الفكر المعماري للقباب, وخاصة إذا كانت المادة 

المتوفرة فً حٌنها وذلك إمعاناًال فً تؤكٌد قٌمة العمل الٌدوي  المستعملة من مواد البناء وعناصره

 .كقٌمة إسالمٌة ٌحض علٌها اإلسالم

وتنتقل عملٌة بناء الفكر التشكٌلً فً عمارة القباب إلى التعرٌؾ إلى     

األسالٌب اإلنشابٌة المختلفة التً تستعمل فٌها مواد البناء والتعامل معها 

قاٌٌس الرسم المناسبة وحٌنبذ ٌمكن استعمال أي وذلك بعمل نماذج مجسمة بم

من هذه األنماط فً تشكٌالت فراؼٌة فً ضوء القٌم التشكٌلٌة التً تحكم 

العالقات بٌن الكتل والفراؼات, وفً كل هذه التجارب ٌمكن استعمال 

العناصر المعمارٌة التراثٌة والعناصر اإلنشابٌة المحلٌة إمعاناًال فً ربط بناء 

 .كٌلً المعماري بالبٌبة المحلٌة فً أي مكان من العالم اإلسالمًالفكر التش

واإلسالم ٌدعو إلى استمرارٌة الفكر وٌحض على أعمال العقل      

واستعمال المنطق فً كل أمور الحٌاة كؤساس للتقدم الحضاري فً نطاق 

 .المضمون اإلسالمً الشامل

المعماري عامة بمعظم  وإذا كان الفكر الؽربً قد أثر فً بناء الفكر     

الدول اإلسالمٌة خالل المراجع والمإلفات إلى درجة أصبحت فٌه النظرٌات 

المعمارٌة الؽربٌة مادة أساسٌة من مناهج التعلٌم المعماري وأصبحت القٌم 

المعمارٌة المحلٌة تقاس بالمقاٌٌس الؽربٌة وذلك فً الوقت الذي تزخر فٌه 

لقد مرت عمارة  (ٙٔٔ, ٘ٔٔ-م98ٙٔ -إبراهٌم.)التعالٌم اإلسالمٌة بؤفضل القٌم
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القباب اإلسالمٌة فً البٌبة المصرٌة بمراحل متعاقبة ورؼم اختالؾ أشكالها 

فقد كان ٌنظمها خٌطاًال رفٌعاًال ٌجعل منها نسٌج متجانس متكامل . وخصابصها

أهم القٌم الفنٌة التً امتازت بها عمارة القباب المملوكٌة .على طول الرحلة

 :ٌة فً مصر من وجهة نظر الدارسة هً اإلسالم

 

 الوحدة الفنٌة المتناغمة والمتباٌنة 4-10-1

وحدة الخالق ولٌس أدل على ذلك من وحدة الخامات .. إن للكون وحدة     

التً تكون عناصر الكون المختلفة, فاإلنسان والحٌوان والنبات والجبال 

مكوناتها, فهً تتحد فً والبحار والمعادن وؼٌر ذلك من العناصر تتآلؾ فً 

بنسب مختلفة, .. األصول األولى لخامات معروفة كالحدٌد والكالسٌوم والماء

كذلك فالوحدة إحساس طبٌعً ٌتوخاه الفنان ذو الحساسٌة المرهفة فً أعماله 

 :الفنٌة, فالوحدة أساس العمل الفنً حٌث تتم على محورٌن

 .عالقة عناصر العمل بعضها ببعض -أ

 .لجزء بالكلعالقة ا -ب

تعنً الوحدة فً علم النفس الحدٌث, صٌؽة منتظمة من أجزاء متضامنة      

 (ٕٕٓ-م8ٕٓٓ -عٌاد). متكاملة, أي ٌكمل بعضها بعضاًال 

وترى الدارسة أن الوحدة تنشؤ نتٌجة اإلحساس بالكمال بٌن األجزاء,      

من وأن الصٌؽة مجموعة متماسكة متكاملة من أجزاء, فؤي تؽٌٌر فً جزء 

هذه األجزاء ٌنعكس على الصٌؽة بؤجمعها وتإدي إلى تؽٌٌرها, فالعمل الفنً 

ٌتؽٌر مظهره العام بتؽٌر طفٌؾ ٌحدث فً أي جزء من أجزابه, وتختلؾ 

وحدة األشكال الفنٌة المجسمة عن وحدة األعمال الفنٌة المسطحة, فاألعمال 

مسطحة فال ترى الفنٌة المجسمة تشاهد وحدتها من جمٌع االتجاهات, أما ال

 .إال جانب واحد

ال تعنً الوحدة التشابه بٌن عناصر العمل الفنً, بل قد ٌكون االختالؾ      

وسٌلة فً تؤكٌد الوحدة فتماثل العناصر ٌمكن أن ٌحقق الوحدة بسهولة 

 .وٌسر, ولكنه ٌثٌر الضٌق والملل للمشاهد

وٌثٌر تشوقه, إن وتنوع عناصر العمل الفنً ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد "     

أبسط أنواع الوحدة هً التً تعتمد على التماثل ولٌس معنى التنوع أن 

تختلؾ جمٌع عناصر العمل, إذ ٌمكن أن ٌتم التنوع بتؽٌر بسٌط فً أي 
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عنصر من العناصر, ولٌس معنى ذلك أن الوحدة من القٌم الشكلٌة التً ٌمكن 

لفنان هو الفاصل فً تحقٌقها عن طرٌق تطبٌق بعض القواعد ألن إحساس ا

 (   8٘ -م99٘ٔ -الشناوي.")تكوٌن الوحدة

وٌتضح هذا من نظرة متفحصة ألي من القباب القاهرة اإلسالمٌة,      

حٌث نجد التوافق والوحدة فً المفهوم العام ( قاٌتباي الرماح)ولنختار قبة 

والهٌبة لكل جزء من أجزاءها وعلى كل المستوٌات من المستوى الشمولً 

وٌرجع هذا الحتواء الفراغ على وحدة متكاملة "ى المستوى التفصٌلً, إل

تسمح باالختالؾ والتماٌز والتواجد ال ٌتعارض مع أن ٌكون لكل جزء كٌانه 

المستقل بذاته ما دام الكل ٌستمد جذوره من روح العقٌدة اإلسالمٌة كحضارة 

 (8ٕٔ-م99ٖٔ -والً".)تضع معاٌٌر تنظٌمٌة

 

 التوازن 4-10-2

التوازن هو العالقة المنتظمة للقوى المتعارضة, ألن ؼٌاب االتزان      

االتزان أو " عبد الفتاح رٌاض"شًء ٌتناقص مع اإلحساس بالنظام, وٌعرؾ 

الحالة التً تتعادل فٌها القوى المتضادة, وهو أٌضاًال ذلك "التوازن بؤنه 

المعتدل اإلحساس الؽرٌزي الذي نشؤ فً نفوسنا عن طبٌعة شكل اإلنسان 

 (ٔٔٔ-م97ٗٔ -رٌاض".)القامة رأسٌاًال المتوازن على أرض أفقٌة

واالتزان ال ٌتحقق دابماًال بمجموعة من القواعد ألن الفنان ٌصل إلى      

االتزان بإحساسه العمٌق, وتساعد بعض التكوٌنات التقلٌدٌة على سهولة 

 :تحقٌق االتزان فٌها

عناصر المتشابهة على مسافات التكوٌن المتماثل الذي تنتظم فٌه ال"  -أ

 .متساوٌة من مركز التكوٌن

 .التكوٌن الذي ٌعتمد على العناصر المنظمة فً اتجاهات أفقٌة ورأسٌة -ب

التكوٌن الحر الذي ننظم فٌه العناصر المختلفة تنظٌماًال ؼٌر متماثل  -ج

-م978ٔ -عٌاد عن رشدان".)فٌتضمن اتجاهات أخرى بجانب األفقٌة والرأسٌة

هً صفة مصرٌة مملوكٌة حرص علٌها المعماري فً كل عمل قام و (٘ٗ

به فً عمارة القباب, وإذا نظرنا إلى القباب المصرٌة المملوكٌة وجدنا أن 

كلها تمتاز بهذا التوازن العام فً التشكٌل الخارجً أو التشكٌل الفراؼً, 

 .ومن أجمل مظاهر هذا التوازن العالقة بٌن أجزاء القبة
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 مز والرمزٌةالر 4-10-3 

نظرٌاًال ٌمكن استنباط الرمز والرمزٌة من الثوابت المتكررة فً األعمال      

والتشكٌالت المعمارٌة ولكن لٌس من المإكد أن هذا التكرار ٌعد دلٌالًال على 

ثبات الرمزٌة فقد ٌرتبط التكرار بثبات االنتفاع وٌنتفً بانتهاء هذا االنتفاع 

ٌة المملوكٌة لؽتها حٌث أكدت أن التشكٌل ولكن أوجدت عمارة القباب المصر

فً حد ذاته لٌس مجرد ؼاٌة بقدر ما هو وسٌلة لترجمة أبعاد أعمق وهذا ما 

 .ٌسمى بالرمزٌة المعمارٌة

وهكذا كانت عمارة القباب المصرٌة المملوكٌة برمزٌتها حلقة مكملة للعمارة  

راض التً اإلسالمٌة وما امتازت به من رموز ارتبطت بالعقٌدة ولألغ

 .تشكلت من أجلها تلك العمابر

 

 استعمال الضوء كعنصر فراغً 4-10-4

كان من أهم األبعاد الرمزٌة التً ٌحاول الوصول إلٌها المعماري المسلم      

فً مصر من خالل إبداعه للفراغ المعماري خاصة فً المساجد هً وحدة 

 :ٌةالوجود وكانت له ثالث وسابل متكاملة لترجمة هذه الرمز

  التنظٌم الهندسً سواء فً الهٌبة البنابٌة الشكلٌة أو فً التفاصٌل

 .والزخارؾ

  التنظٌم الزمنً وقد استعمله بطرٌقة مباشرة وؼٌر مباشرة فً التكوٌن

الفراؼً للزخارؾ الموجودة على القبة, لٌبٌن التتابع الزمنً وهذا ما ٌسمٌه 

 (.باإلٌقاع)

 ت واقعٌتها ووحدتها مع الفراغ التنظٌم الضوبً حٌث ٌمنح للموجودا

وذلك باالستعمال المحسوب للقمرٌات والشمسٌات أو عن طرٌق طبٌعة 

 -الشناوي).             السطح والزخارؾ وخاصة على القباب ومقرنصاتها

  (.8ٕٗ -م99٘ٔ

 

 (اإلٌقاع)دٌنامٌكٌة تصمٌم القبة   4-10-5

ر المنتظم أو ؼٌر المنتظم ٌعرؾ اإلٌقاع فً الفن التشكٌلً بؤنه التكرا     

 .لعنصر على مسافات مختلفة متساوٌة أو ؼٌر متساوٌة
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واإلٌقاع على اختالفه ظاهرة مؤلوفة فً الطبٌعة, ففً ضربات قلب      

اإلنسان إٌقاع منتظم, وٌتمثل اإلٌقاع ؼٌر المنتظم فً مظاهر عدٌدة, منها 

تالؾ والتؽٌر فً تعاقب اللٌل والنهار الذي تختلؾ أوقاته, وكذلك االخ

 :فصول السنة المتتابعة, واإلٌقاع التشكٌلً ٌعتمد على عنصرٌن أساسٌٌن

هً العنصر الشكلً الذي ٌستخدمه الفنان خطاًال أو لوناًال أو  :الوحدة -ٔ

 .الخ.. مساحة أو كتلة

 .هو المسافة التً تفصل بٌن عنصر وآخر :الفاصل -ٕ

 : وهذه اإلٌقاعات قد تكون بسٌطة أو مركبة

ٌتكون من وحدة واحدة أو أكثر فً تكرار منتظم وتتشابه  :اإلٌقاع البسٌط  -أ

 .على سطحها( إٌتمش البجاسً) فٌه الفواصل مثل توزٌع خطوط قبة 

ٌتكون من وحدة واحدة تتناوب فٌه اإلٌقاعات بؤكثر من  :اإلٌقاع المركب -ب

ه تصاعدٌاًال والتضافر المتج( قاٌتباي)تكوٌن مثل األشرطة الزخرفٌة فً قبة 

 (ٖٔ, ٕٔ -م99٘ٔ-الشناوي).لألعلى

ولإلٌقاع أشكال مختلفة ؼٌر البسٌط والمركب, منها اإلٌقاع الحر, وفٌه " 

ٌختلؾ بناء الوحدات عن بعضها اختالفاًال تاماًال كما تختلؾ فٌه الفواصل عن 

بعضها اختالفاًال تاماًال, وقد نجد فً العمل الفنً الواحدة أكثر من إٌقاع ٌضفً 

وٌعمل اإلٌقاع فً العمل الفنً المجسم على تؤكٌد اإلحساس . وتنوعاًال  تجدداًال 

بوحدة الشكل من خالل تردٌد العنصر التشكٌلً فً جوانبه المختلفة حٌث 

أن العمارة  (ٙٗ-م978ٔ -عٌاد عن رشدان)".تتابع الوحدات فً العمل الفنً كله

 :المملوكٌة اإلسالمٌة عامة عبارة عن فنون حركٌة, ولها وجهان

بمعنى التوالد الفراؼً والحركً للتشكٌل مع الحركة فً  :دٌنامٌكٌة مكانٌة 

 .االتجاهٌن الرأسً واألفقً

بمعنى تقبل الشكل المتوالد باإلضافة على أحقاب متتالٌة  :دٌنامٌكٌة زمانٌة 

من العصور دون أن ٌقلل هذا من قٌم التكوٌن بل ٌزٌده جماالًال وذلك ما 

, فهً خبرات تتراكم لتتولد تكوٌنات متكاملة (كمالتصمٌم بالترا)نسمٌه 

ومتعاقبة ما دامت ال تتعارض مع األبعاد الحضارٌة والحدٌثة للتشكٌل 

 (ٕٕٗ-م8ٕٓٓ -عٌاد). الفراؼً

 

 الرصانة والمتانة 4-10-6
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تمٌزت العمارة المصرٌة المملوكٌة وخاصة عمارة القباب المملوكٌة      

" ٌرجع ذلك إلى طبٌعة المسلم وتدٌنه, ومن هنامنها برصانة البناء ومتانته, و

كان اهتمام المعماري المسلم بإقامة المساجد والقباب بالحجر المنحوت أو 

باآلجر وعن علم وثقة وبقدر وحساب, فلٌس هناك إسرافاًال طلباًال للمتانة وال 

تقصٌر ٌدل على جهل فال نجد المسلم ٌبنً مسجده من مادة هشة واستعماله 

ق فهو فً العادة ٌستعمل الحد األدنى منه, وٌقل استخدام األحجار للمالط دقً

فً البناء وتكون متقنة النحت مما ٌقلل من حاجته إلى المالط وتفً بالؽرض 

فً إعطاء الرصانة والفخامة للعمابر باإلضافة إلى المتانة المطلوبة 

 (8ٕٗ -م99٘ٔ -الشناوي".)

مة القباب بالحجارة ونقشها من وترى الدارسة أن ذلك ٌنطبق على إقا     

الخارج وزخرفة أسطحها وذلك للتهوٌن من حجم وثقل القبة وعند زخرفتها 

بالتخوٌصات المستخدمة والمقعرة فقد بعد المعمار المسلم عن نحتها من 

إن الفنان فً العصر المملوكً . الداخل وذلك لتؤكٌد عنصر المتانة والرصانة

 .دابمةالقباب لتصبح فً حركة مستمرة اإلسالمً استطاع معالجة بعض 

 

 النسبة والتناسب  4-10-7

النسبة عالقة بٌن عنصرٌن بٌنما التناسب هو عالقة بٌن ثالثة عناصر      

أو أكثر, والتناسب هو العالقة الحسٌة بٌن أبعاد عناصر العمل الفنً كالعالقة 

صر العمل بٌن الكتل أو مساحات الفراؼات أو العالقة بٌن عنصر من عنا

الفنً والعمل الفنً كله, كالعالقة بٌن كتلة من العمل والعمل الفنً جمٌعه, 

مثل كتلة طفل فً تمثال عن األمومة وكتلة األم التً تحمله, والتناسب ككل 

 :القٌم الفنٌة األخرى الموجودة بالطبٌعة فً نوعٌن

وجٌن كالنسب الرٌاضٌة البحتة, كنسب األكسجٌن واألٌدر :نسب ثابتة -ٔ

 .ال تتؽٌر ٔ:ٕفً جزئ من الماء هً 

إذ تختلؾ نسبة أجزاء جسم اإلنسان بعضها مع بعض  :نسب غٌر ثابتة -ٕ

 (7٘ -م99٘ٔ -الشناوي.)ومن شخص آلخر

واإلنتاج الفنً ٌعتمد على النسبة الحسٌة التً تتطلب من الفنان التؤمل "     

المطلوب, فإذا أراد العمٌق لٌستطٌع أن ٌحقق النسبة التً تإدي التعبٌر 

الفنان أن ٌعبر عن ضآلة نسبة اإلنسان للكون المحٌط به, فإنه ٌوحً للمشاهد 

بهذه القٌمة عن طرٌق نسبة حسٌة بٌن اإلنسان ككتلة صؽٌرة وبٌن ما ٌحٌط 
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به من كتل ضخمة, كما فعل الفنان المصري القدٌم فً وضع التماثٌل 

". نتظمة فً الفراغ الهابل للمعابداإلنسانٌة بجوار كتل األعمدة الضخمة الم

 (9ٕٔ-م8ٕٓٓ -عٌاد)

وقد تترجم النسب الحسٌة إلى نسب رٌاضٌة ثابتة كما فً الفن اإلؼرٌقً      

الذي تؤثر بالمنطق الرٌاضً العقلً مجرد نسب ثابتة لجمال الشكل اإلنسانً 

وتناسب أعضابه, تلك النسب التً ال تسمح للفنان بإثبات فردٌته وتحقٌق 

وقد أصبح التناسب فً العصر الحدٌث مرتبطاًال بانفعال الفنان . شخصٌته

وطبٌعته الذاتٌة, ٌتحقق فً أعمال بعض الفنانٌن الحدٌثٌن بحس عمٌق ال 

 .ٌتؤثر بالنسب الثابتة, وذلك البتكار نسب ذات قٌم جمالٌة

وٌختلؾ التناسب الفنً من عصر آلخر, إذ ٌرتبط هذا االختالؾ "     

لبٌبة, فإذا تؤملنا الفن الزنجً نجد اختالفاًال تاماًال بٌن تناسب تماثٌله بمثالٌة ا

اإلنسانٌة التً تتمٌز بضخامة نسبة رأس الجسم وكبر أثداء المرأة بشكل 

 -عٌاد)".                واضح عن أي تناسب لتماثٌل إنسانٌة من بٌبة أخرى

 (ٕٕٓ-م8ٕٓٓ

 

لى الفن المعماري اإلسالمً طابعه الممٌز وما اختص إن تضافر وتالحم القٌم الفنٌة تسبػ ع     

به من ثراء القٌم الفنٌة, فقد وجد من خالل تحلٌل المختارات السابقة أن الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 

فً سلسلة من العالقات قد تحقق عنها نظم محكمة  -البسٌطة–القابمة على التشكٌالت التؤسٌسٌة 

مملوكً اإلسالمً من وعً وحس مرهؾ بطبٌعة تلك تعكس مدى ما للفنان فً العصر ال

األشكال فً قوانٌنها الرٌاضٌة كالنسب الذهبٌة واألسس الهندسٌة فً تراكٌبها اإلنشابٌة, وما 

تحققه عند إدراكها بصرٌاًال من مسارات متنوعة توحً للعٌن بحركة تقدٌرٌة مستمرة باستمرار 

لتصمٌمات ببصره على خصوصٌة لمفرده فً اإلدراك البصري لها, فقد ٌركز المشاهد لتلك ا

التصمٌم الواحد, ولكن سرعان ما ٌجد بصره قد تكشؾ عمامتها فً التصمٌم كله, وهذا هو سر 

 .   استمرارٌة الرإٌة البصرٌة للتصمٌمات اإلسالمٌة الهندسٌة

ستحاول الباحثة تناول مختارات من القباب اإلسالمٌة فً العصر المملوكً بمصر   

ي االعتبار تنوع هذه القباب من حٌث أشكالها , ومفرداتها التشكٌلٌة على أسطح هذه آخذة ق

القباب بهدؾ توصٌفها وتحلٌلها, ومعرفة واستخالص القٌم الفنٌة فً تلك النماذج للقباب 

المملوكٌة  المختارة وإن هذه القٌم الفنٌة المستخلصة سوؾ تستثمر كؤساس فً بناء التجربة 

  :اث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة على النحو التالً العملٌة الستحد
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( 30-4)شكل 

قبة الجوهرٌة   

 (م1984:مصطفى) عن 

 
 
 

 
( 30-4)قبة الجوهرٌة  شكل  4-11
 

 هـ 8ٗٗ/مٓٗٗٔنشؤت فً عهد األمٌر جوهر الفونقبابً عام  منشؤ القبة

الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 
 للقبه

 عبارة عن شكل مسدس تعلوه منطقة انتقال متدرجة فً : بع القبةمر
نوافذ وهً عبارة  جهةاألركان ترتكز علٌها رقبة القبة وبها فً كل 

 .عن نافذتٌن قندٌلٌة تعلوها نافذة صؽٌرة فً وسطها

 تتمٌز رقبة القبة الجوهرٌة باإلستطاله نوعاًال ما وبها العدٌد :الرقبة
لفتحات وذات الشكل الرومً أو النصؾ من العقود المتبادلة فً ا

كروي ثم ٌعلوها إطار محٌط بالرقبة ٌحمل نصوص قرآنٌة ذات 
 .ؼرض تزٌٌنً 

 من القباب ذات شكل الخوذة وتحمل علٌها  ةتعتبر القب: القبة
 .زخارؾ نباتٌة وٌعلوها هالل من النحاس



 115 

ن تقنٌات الحفر النوع استخدم المعماري المملوكً ثالث تقنٌات م تقنٌة معالجة سطح القبة
األول فً اإلطار الكتابً استخدم أسلوب الحفر البارز الخفٌؾ إلظهار 
الكتابة عن األرضٌة على عمق واحد النوع الثانً استخدم تقنٌة الحفر 
المتدرج فً شرٌط الزخرفة المعروؾ بالجفت وهو شرٌط ممتد حول 

شكل سلسلة فً البروز على مستوٌٌن فً الحجر فٌؤخذ  جالقبة ومتدر
تدور حول القبة تتكون من خطٌن متوازٌٌن النوع الثالث استخدم 

أسلوب الحفر الؽابر والمتدرج إلى الحفر متوسط البروز كلما اتجهنا 
 . تصاعدٌا إلى أعلى القبة

 

الزخارؾ الموجودة على 
 سطح القبة

استخدم الفنان المعماري المملوكً زخرفة الجفوت على سطح القبة 
والؽرض منها زخرفٌاًال بحت وتتكون من خطٌن متوازٌٌن  الجوهرٌة

 .على مسافات منتظمة مكونه دوابر فً منتصفها تلتؾ حول القبة
كما استخدم األسلوب ألزخرفً النباتً باعتباره  فناًال مرموقاًال فقد نقش 

جدابل كثٌفة مكونة من ؼصون لدنة ومحالٌق متعانقة وأوراق 
هناء ومودة ودقة تتفق والتناقص متالصقة تتجه كلها إلى أعلى فً 

 .التصاعدي للقبة

 .وترى الدارسة أن هذه القبة تتشابه مع قبة عبد هللا المنوفً وقبة األمٌر أزرمك الشرٌفً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهٌئة البنائٌة الشكلٌة للقبه

 القبة رقبة القبة مربع القبة
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 سطح القبةالزخارف الموجودة على  تقنٌة معالجة سطح القبة

  

 
 (1-4)جدول

 الجدول التحلٌلً لقبة الجوهرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحلٌل القٌم الفنٌة فً قبة الجوهرٌة

تتؤلؾ القبة الجوهرٌة من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس 

قبة وقد بالوحدة والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع القبة والرقبة وال
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ال تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناصر إلى وحدة شكل 

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه ,  القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

ٌن القبة مع بعضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة توافق ووحدة متناؼمة ب

ورؼم اختالؾ عناصر القبة الجوهرٌة المعمارٌة كما ذكرنا . أجزاء القبة رؼم تباٌن عناصرها

, إال أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

فمربع القبة وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الدابري وارتفاع رقبة القبة 

ا ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً اتجاه ورأسه

إن تكوٌن الهٌبة البنابٌة الشكلٌة لقبة الجوهرٌة ٌعتبر من الثوابت .رأسً حقق نوعاًال من التوازن

المتكررة فً العمارة المملوكٌة خاصة فهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضاء الرحب 

 .فظة على عدم قطع نظر المسلمٌن إلى السماءوالمحا

باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة  كما تمٌزت القبة الجوهرٌة  

البنابٌة الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع القبة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال 

من نوافذ والقبة ذاتها وما تحتوٌها من شرٌط  وما تحتوٌه من مقرنصات ورقبة القبة وما تحتوٌه

كتابً ٌلٌه شرٌط جفت مظفر ووحدات نباتٌة مزخرفة على سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم 

للوحدات وتدرجها نحو األعلى فً تكوٌن رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم 

جات ضوبٌة من القاتم إلى ضوبً إلبراز مالمح الظل والنور على شكل القبة فؤعطت تدر

بتحقٌق اإلٌقاع فً التكرار المتماثل والمنتظم للوحدات الزخرفٌة النباتٌة التً تتداخل مع .الفاتح

بعضها البعض مكونه شبكة نسجٌة موجودة على سطح القبة ٌوحً بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال 

والنور علٌها ٌولد  لتبادل الظلهذه الوحدات كما أن التكرار المنتظم بٌن نوافذ رقبة القبة و

وعلى عادة المعماري المملوكً فً المحافظة على رصانة ومتانة القبة وإتقانه .إٌقاعاًال أٌضاًال 

للزخارؾ وحفرها على سطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة الحجر المنحوت أو اآلجر 

 .القبة لخامة المالط واألحجار فً البناء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه واستخدامه

أن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة للقبة 

 . كما أن هناك تناسباًال بٌن كتلة القبة والفراؼات النافذة فٌها وعالقة عناصرها’ الجوهرٌة
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 (31-4)شكل

 قبة السلطان برقوق 

 (م1985:ماهر)عن 

 

 

 

 

 
 (31-4)شكل .  قبة السلطان برقوق 4-12

 
نشؤت فً عهد الملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد هللا الجركسً  منشؤ القبة

وكان اسمه الطون بؽا فلما أحضره الخواجة عثمان تاجر الرقٌق باعة 
عبد ). إلى األمٌر ٌلبؽا الكبٌر الذي سماه برقوق لنتوبه فً عٌنة

 . ٌك الجراكسةفً عهد الممال (9ٕٔ -م99ٗٔ:الوهاب
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الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 
 للقبه

 عبارة عن قاعدة مثمنة تعلوها منطقة انتقال متدرجة فً : مربع القبة
األركان ترتكز علٌها قاعدة الرقبة كما بها نوافذ قندٌلٌة فً أربع 

مناطق وهً عبارة عن نافذتٌن فً الضلع تعلوها نافذة دابرٌة 
 .صؽٌرة فً وسطها

 ل أسطوانً  قصٌرة الطول وبها العدٌد من العقود ذات شك:الرقبة
ذات الشكل الرومً أو النصؾ دابري ثم ٌعلوها إطاراًال ٌحٌط 

بالرقبة وٌحمل كتابات أو نصوص قرآنٌة ذلت ؼرض زخرفً 
 .بحت

 7,8تعتبر ذات شكل مخروطً  تحمل خطوطاًال منكسرة: القبة 
ٌعلوها  مزخرفٌه عرضٌة تتجه إلى األعلى كلما ضاق سطح القبة ث

 .هالل من النحاس

استخدم المعماري المملوكً نوعان من تقنٌة الحفر فً الشرٌط أو  تقنٌة معالجة سطح القبة
اإلطار الكتابً إذ استخدم األسلوب المزدوج بٌن الحفر البارز والؽابر 

الخفٌؾ وذلك لتجسٌم وإبراز الكتابة بشكل خفٌؾ بحٌث تكون 
وتكون فً مستوى أعلى من األرضٌة على عمق واحد فً السطح 

 .السطح
كما استخدم تقنٌة الحفر على السطح حفر قلٌل البروز وهذا مما ٌخفؾ 

الضؽط على القبة كما أنه ٌوابم فً ٌسر التناقص التصاعدي لسطح 
 .القبة الذي ٌؤخذ فً الضٌق كلما علونا

 (م98ٔٔ:عكاشة)
 

الزخارؾ الموجودة على 
 سطح القبة

ري المملوكً أن أتبع أسلوبا جدٌدا فً الزخرفة ما لبث الفنان المعما
متعاقبٌن ولهذا األسلوب  8,7وهو األسلوب المتعرج على شكل رقمً 

الكثٌر مما ٌمٌزه فً حل الفراؼات على سطح القبة فً تشكٌل بسٌط 
ٌتناسب مع مرونة السطح فٌتجه إلى أعلى فً دقه تتفق مع التناقص 

 .التصاعدي للقبة

ضرٌح أمٌر )هذه القبة تشترك من حٌث الهٌبة الشكلٌة والتقنٌة والزخرفٌه مع قبة  وترى الدارسة أن
 (.مسجد وضرٌح السلطان إٌنال)و قبة ( مدرسة سلطان برسباي)و قبة ( كبٌر
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 ة على سطح القبةالزخارف الموجود تقنٌة معالجة سطح القبة

  

 (2-4)جدول

 الجدول التحلٌلً لقبة السلطان برقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحلٌل القٌم الفنٌة فً قبة السلطان برقوق

تتؤلؾ قبة برقوق من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس بالوحدة      

القبة والرقبة والقبة وقد ال والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع 
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تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناصر إلى وحدة شكل القبة 

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه القبة ,  مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

ق ووحدة متناؼمة بٌن أجزاء مع بعضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة تواؾ

ورؼم اختالؾ عناصر القبة الجوهرٌة المعمارٌة كما ذكرنا إال أن . القبة رؼم تباٌن عناصرها

فمربع القبة , هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

ي هذه القبة بكبر حجم قطرها وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الدابري ٌتمٌز ؾ

وارتفاع رقبة القبة اقل من ارتفاع رأسها ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها 

إن تكوٌن الهٌبة .تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً اتجاه رأسً وافقً حقق نوعاًال من التوازن لشكل القبة

فً العمارة المملوكٌة كما ذكرنا خاصة  البنابٌة الشكلٌة لقبة برقوق ٌعتبر من الثوابت المتكررة

فهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضاء الرحب والمحافظة على عدم قطع نظر المسلمٌن 

 .إلى السماء

كما تمٌزت قبة برقوق باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة البنابٌة   

بة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال وما الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع الق

تحتوٌه من مقرنصات ورقبة القبة وما تحتوٌه من نوافذ والقبة ذاتها وما تحتوٌها من أ شرطة 

سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم  ىالبروز علبحفر متوسط  78ذات خطوط منكسرة على شكل 

لفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم للخطوط وتدرجها نحو األعلى فً تكوٌن رأسً منتظم فً ا

ضوبً إلبراز مالمح الظل والنور على شكل القبة فؤعطت تدرجات ضوبٌة من القاتم إلى 

بتحقٌق اإلٌقاع فً التكرار المتماثل والمنتظم للخطوط الموجودة على سطح القبة ٌوحً .الفاتح

ٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال لهذه الخطوط كما أن التكرار المنتظم ب

وعلى عادة المعماري المملوكً فً المحافظة على رصانة .والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال أٌضاًال  لالظ

ومتانة القبة وإتقانه للزخارؾ وحفرها على سطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة الحجر 

نوعاًال من الفخامة لهذه لخامة المالط واألحجار فً البناء أعطى  واستخدامهالمنحوت أو اآلجر 

 .القبة

أن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة لقبة برقوق اال 

الخطوط الموجودة على سطح القبة كما أن هناك تناسباًال بٌن كتلة القبة  إٌقاعانها ثابتة بٌن 

 . والفراؼات النافذة فٌها وعالقة عناصرها
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(  32-4)شكل  سعٌد أبوقبة السلطان قانصواة  4-13

 
هـ فً عهد ٗٓٙ/م99ٗٔعام  سعٌد أبوقانصواة  نشؤت فً عهد السلطان منشؤ القبة

 . الممالٌك الجراكسة

الهٌبة البنابٌة 
 الشكلٌة للقبه

 انه األربعة أربع مناطق انتقال عبارة عن مربع ٌقوم فوق أرك: مربع القبة
. خارجٌة عبارة عن نتوبات محاطة بجفوت ذات تكوٌنات مثلثه 

 ( ٕٙٔ-م99ٖٔ:الحداد)

  ًوتتكون من ثالث مستوٌات من األشكال الهرمٌة البارزة تبدأ بشكل هرم
بارز فً المستوى األول ٌلٌه شكالن فً المستوى الثانً ثم ثالث أشكال 

لث إلى جانب وجود المثلث الصؽٌر الحجم على هرمٌة فً المستوى الثا
جانبً األشكال الهرمٌة وقد ساعد بعدد األشكال الهرمٌة فً مناطق االنتقال 

إلى تحوٌل المربع السفلً إلى منطقة ذات عشرون ضلعاًال مما جعل للقبة 
وتحصر كل منطقتٌن فٌهما ثالث نوافذ قندٌلٌة مركبة فوق كل . شكل خاص

أبو سعٌد قانصواة عز )بها رنك كتابً للمنشا نصة منها جامة دابرٌة 
ذات :الرقبة(7ٖٔ-م99ٖٔ:الحداد)( عز نصرة/ موالنا السلطان الملك الظاهر

شكل أسطوانً  تمٌزت بطولها عن ؼٌرها من القباب وتحمل عددا كبٌرا 
من العقود النصؾ دابرٌة التً ٌعلوها شرٌط كتابً ٌلتؾ حول محٌط 

 .الرقبة

 لقبة الشمل المخروطً المزخرؾ بشبكة هندسٌة ٌعلوها هالل تؤخذ ا: القبة
 .من النحاس

البروز فً الشرٌط  ؾاستخدم المعماري المملوكً نوعان من تقنٌة الحفر خفً تقنٌة معالجة سطح القبة
الكتابً إلظهار الكتابة عن األرضٌة كما استخدم طرٌقة الحفر داخل التجوٌؾ 

استخدم تقنٌة الحفر الؽابر على سطح القبة فً الجفت المحٌط بالقبة وأٌضاًال 
إلظهار شبكة هندسٌة تتوسطها جامات ذات أطباق نجمٌه استخدم فٌها تقنٌة 

 . حفر خفٌؾ البروز

الزخارؾ الموجودة 
 على سطح القبة

تعتبر زخرفة هذه القبة من الزخارؾ الجمٌلة التً أبدعها الفنان المعماري 
طورها وجمع بٌن الطبق ألنجمً فً  المملوكً فقد زخرؾ سطحها بزخارؾ

الترس و الكندة )جامات تعامل بؤجزابها مع شبكة هندسٌة تكونت من أجزاء 
إلى جانب الطبق ألنجمً وشؽلت الفراؼات بٌن طبق وآخر على هٌبة ( واللوزة

 (8٘-م997ٔرزق)أي زخرفة الدقماق  Uالحرؾ الالتٌنً 

اٌر بك لباب الوزٌر تتشابه مع هذه القبة فً منطقة االنتقال وترى الدارسة أن قبة مسجد ومدرسة األمٌر خ
 .عن مثٌالتها فً ذلك العصر
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 القبة رقبة القبة مربع القبة
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 سعٌد أبوالسلطان قانصواة  بةالجدول التحلٌلً لق
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من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس  قانصواةتتؤلؾ قبة      

بالوحدة والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع القبة والرقبة والقبة وقد 

تشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناصر إلى وحدة شكل ال ت

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه , القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

القبة مع بعضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة توافق ووحدة متناؼمة بٌن 

ورؼم اختالؾ عناصر القبة الجوهرٌة المعمارٌة كما ذكرنا . ة رؼم تباٌن عناصرهاأجزاء القب

, إال أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

فمربع القبة وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الدابري وارتفاع رقبة القبة 

للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً اتجاه  ورأسها ونسبة طولها

ٌعتبر من الثوابت  قانصواة إن تكوٌن الهٌبة البنابٌة الشكلٌة لقبة. رأسً حقق نوعاًال من التوازن

المتكررة فً العمارة المملوكٌة خاصة فهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضاء الرحب 

 .طع نظر المسلمٌن إلى السماءوالمحافظة على عدم ق

باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة  قانصواة كما تمٌزت القبة  

البنابٌة الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع القبة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال 

ما تحتوٌه من نوافذ والقبة وما تحتوٌه من مقرنصات مربعة ذات اٌقاع تصاعدي ورقبة القبة و

ذاتها وما تحتوٌها من شرٌط كتابً ٌلٌه شرٌط جفت مظفر ووحدات هندسٌة مزخرفة تتوسطها 

جمات هندسٌة على سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم للوحدات وتدرجها نحو األعلى فً تكوٌن 

النور على رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم ضوبً إلبراز مالمح الظل و

بتحقٌق اإلٌقاع فً التكرار المتماثل .شكل القبة فؤعطت تدرجات ضوبٌة من القاتم إلى الفاتح

والمنتظم للوحدات الزخرفٌة الهندسٌة التً تتداخل مع بعضها البعض مكونه شبكة نسجٌة  

تبادل هندسً على سطح القبة ٌوحً بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال لهذه الوحدات كما أن التكرار م

وعلى عادة المعماري .والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال أٌضاًال  لبٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل الظ

المملوكً فً المحافظة على رصانة ومتانة القبة وإتقانه للزخارؾ وحفرها على سطحها دون 

لخامة المالط واألحجار فً  واستخدامهإسراؾ فً استخدام مادة الحجر المنحوت أو اآلجر 

 .ء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه القبةالبنا

 قانصواة ’أن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة للقبة

كما أن هناك تناسباًالبٌن الوحدات الهندسٌة الموجودة على سطح القبة و بٌن كتلة القبة 

 . والفراؼات النافذة فٌها وعالقة عناصرها
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فقال البعض انها , لقد اختلفت آراء الباحثٌن فً تارٌخ إنشاء هذه القبة منشؤ القبة
م خالل الفترة التً بنً فٌها منشإها جامعة 7ٕٗٔ/هـ8ٖٔبنٌت سنة 

ر أنها بنٌت بعد وفاة األمٌر وقال البعض اآلخ, المعروؾ بالمؽربٌن
جانً بك الذي بناها هو سٌده وأستاذة الملك األشرفً برسباي لٌنقل 

إلٌها رفاته  التً كانت قد رفتن فً مسجده بالمؽربٌن وٌؽلب الظن أن 
اختالؾ هذٌن الرأٌٌن كان قد نتج بسبب اختالؾ الزخارؾ الذي زٌنت 

 (٘٘ٔ-م8ٕٓٓ:عٌاد)بها قبتٌن هذٌن المنشؤٌن

الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 
 للقبه

 تتكون قاعدتها من أربع واجهات حجرٌة تقوم فً : مربع القبة
أركانها أربع مناطق انتقال خارجٌة متدرجة تحصر كل منطقتٌن 

منها فٌما بٌنها نافذتٌن قندٌلٌة بسٌطة تعلوها نافذة مستدٌرة فً 
 .المنتصؾ

 طول وبها ستة عشر تتمٌز رقبة قبة األشرفً أنها متوسطة ال:الرقبة
من العقود المدببة للتهوٌة واإلضاءة وتتبادل فً فتحاتها بٌن 

المفتوح والمؽلق كما ٌعلوها شرٌط كتابً بخط النسخ 
 (٘٘ٔ-م8ٕٓٓ:عٌاد)المملوكً

 تتمٌز قبة أألشرفً بؤنها ذات قطاع نصؾ دابري أو كروي : القبة
 .ٌزٌنها زخارؾ هندسٌة ثم وٌعلوها هالل من النحاس

استخدم المعماري المملوكً ثالث تقنٌات من تقنٌات الحفر النوع  نٌة معالجة سطح القبةتق
األول فً اإلطار الكتابً استخدم أسلوب الحفر البارز الخفٌؾ إلظهار 
الكتابة عن األرضٌة على عمق واحد النوع الثانً استخدم تقنٌة الحفر 

متد على الؽابر فً شرٌط الزخرفة المعروؾ بالجفت وهو شرٌط م
شكل سلسلة ممتدة  ىمستوى واحد من البروز منحوت على الحجر عل

حول القبة تتكون من خطٌن متوازٌٌن النوع الثالث استخدم أسلوب 
الحفرشدٌد البروز على سطح القبة بزخارؾ هندسٌة على مستوى 

 . ٌتدرج إلى الحفر متوسط البروز كلما اتجهنا تصاعدٌا إلى أعلى القبة
 

لموجودة على الزخارؾ ا
 سطح القبة

استخدم الفنان المعماري المملوكً زخرفة الجفوت على سطح القبة 
األشرفٌة لؽرض التزٌٌن فقط وتتكون من خطٌن متوازٌٌن تسٌر حول 
القبة وتتشابك على شكل دوابر فً مسافات منتظمة وأعلى هذا الجفت 

طبق استخدم األسلوب ألزخرفً الهندسً فقد أستعان بزخارؾ ذات ال
ألنجمً متداخلة مع بعضها البعض بطرٌقة الشبكات الهندسٌة 

 .اإلسالمٌة وتتدرج فً الضٌق كلما اتجهنا إلى أعلى

 .لم تتوفر لدى الدارسة صور تدل على وجود قباب مشابهه لقبة جانً األشرفً  
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 الزخارف الموجودة على سطح القبة تقنٌة معالجة سطح القبة       

  

 (4-4)جدول

 جانً األشرفً الجدول التحلٌلً لقبة

 (م1975-مصطفى) عن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جانً األشرفً تحلٌل القٌم الفنٌة فً قبة 

من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس  األشرفً تتؤلؾ قبة     

حدة والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع القبة والرقبة والقبة وقد بالو
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ال تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناصر إلى وحدة شكل 

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه ,  القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

عضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة توافق ووحدة متناؼمة بٌن القبة مع ب

المعمارٌة كما ذكرنا  األشرفًورؼم اختالؾ عناصر القبة . أجزاء القبة رؼم تباٌن عناصرها

, إال أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

درجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الدابري ٌتمٌز فً هذه القبة فمربع القبة وت

بارتفاع رقبة القبة اقل من ارتفاع رأسها ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها 

إن تكوٌن الهٌبة .تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً اتجاه رأسً وافقً حقق نوعاًال من التوازن لشكل القبة

ٌعتبر من الثوابت المتكررة فً العمارة المملوكٌة كما ذكرنا  األشرفًلشكلٌة لقبة البنابٌة ا

خاصة فهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضاء الرحب والمحافظة على عدم قطع نظر 

 .المسلمٌن إلى السماء

ابٌة باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة البن األشرفًكما تمٌزت قبة   

الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع القبة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال وما 

تحتوٌه من مقرنصات ورقبة القبة وما تحتوٌه من نوافذ والقبة ذاتها وما تحتوٌها من  شبكة 

 على سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم للخطوط وتدرجها نحو النجمٌة لألطباقهندسٌة متداخلة 

األعلى فً تكوٌن رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم ضوبً إلبراز مالمح 

بتحقٌق اإلٌقاع فً .الظل والنور على شكل القبة فؤعطت تدرجات ضوبٌة من القاتم إلى الفاتح

التكرار المتماثل والمنتظم للشبكة الموجودة على سطح القبة ٌوحً بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال 

والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال  لالخطوط كما أن التكرار المنتظم بٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل الظ لهذه

وعلى عادة المعماري المملوكً فً المحافظة على رصانة ومتانة القبة وإتقانه للزخارؾ .أٌضاًال 

 واستخدامهوحفرها على سطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة الحجر المنحوت أو اآلجر 

 .المالط واألحجار فً البناء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه القبة لخامة

 األشرفً أن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة لقبة

الشبكة الهندسٌة الموجودة على سطح القبة كما أن هناك تناسباًال بٌن كتلة  إٌقاعثابتة بٌن  أنها إال

 . افذة فٌها وعالقة عناصرهاالقبة والفراؼات الن
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فقال البعض انها , لقد اختلفت آراء الباحثٌن فً تارٌخ إنشاء هذه القبة منشؤ القبة
م خالل الفترة التً بنً فٌها منشإها جامعة 7ٕٗٔ/هـ8ٖٔبنٌت سنة 

وقال البعض اآلخر أنها بنٌت بعد وفاة األمٌر , ؾ بالمؽربٌنالمعرو
جانً بك الذي بناها هو سٌده وأستاذة الملك األشرفً برسباي لٌنقل 

إلٌها رفاته  التً كانت قد رفتن فً مسجده بالمؽربٌن وٌؽلب الظن أن 
اختالؾ هذٌن الرأٌٌن كان قد نتج بسبب اختالؾ الزخارؾ الذي زٌنت 

 (ٔٙٔ-م8ٕٓٓ:عٌاد).ن المنشؤٌنبها قبتٌن هذي

الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 
 للقبه

 تتكون من مربع تعلوه أربع مناطق انتقال خارجٌة : مربع القبة
نوافذ قندٌلٌة معقودة بعقود مدببة  ٖمتدرجة بٌن كل منطقتٌن منها 

نوافذ صؽٌرة ترتكز علٌها رقبة القبة ومثلثات هرمٌة  ٖتعلو 
 .تقال من مربع القبة إلى الرقبةمتدرجة تجعل مرحلة االن

 دابرٌة التً  ؾأسطوانٌة طوٌلة تحمل العدٌد مع العقود النص:الرقبة
بلػ عددها ستة عشر عقد ٌعلوها شرٌط كتابً بخط النسخ المملوكً 

 .البارز

 تؤخذ شكل القبة النصؾ دابري والمنقوش بزخارؾ نباتٌة : القبة
 .مورقة وٌعلوها هالل من النحاس

استخدم المعماري المملوكً نوعان من تقنٌات الحفر األولى فً  الجة سطح القبةتقنٌة مع
الشرٌط الكتابً واستخدم الحفر داخل التجوٌؾ الؽابر والثانً استخدم 
الحفر متدرج البروز داخل التجوٌؾ فً الزخارؾ النباتٌة الموجودة 

 .على سطح القبة والمحافظة على المستوى كلما اتجهنا تصاعدٌا

لزخارؾ الموجودة على ا
 سطح القبة

أتقن الفنان المعماري المملوكً زخرفة القبة بزخارؾ نباتٌة مورقة 
 .بدٌعة تسمو فً قٌمتها الزخرفٌة من حٌث الوحدات التً تتجه صعودا

وترى الدارسة  أن التشابه مع هذه القبة من حٌث الزخرفة والتقنٌة العدٌد من القباب المملوكٌة األخرى 
 .قبة مسجد قاٌباي الرماح وقبة مسجد السلطان محمد جانم البهلوان ومنها
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 الزخارف الموجودة على سطح القبة تقنٌة معالجة سطح القبة       

  

 
 (5-4)جدول

خاٌر بك  الجدول التحلٌلً لقبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاٌر بك تحلٌل القٌم الفنٌة فً قبة 

من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس  خاٌر بك تتؤلؾ قبة    

بالوحدة والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع القبة والرقبة والقبة وقد 
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هذه العناصر إلى وحدة شكل  ال تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه ,  القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

القبة مع بعضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة توافق ووحدة متناؼمة بٌن 

المعمارٌة كما ذكرنا  بك خاٌرورؼم اختالؾ عناصر لقبة . أجزاء القبة رؼم تباٌن عناصرها

, إال أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

فمربع القبة وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الدابري ٌتمٌز فً هذه القبة 

ا تنظٌم فً عناصرها بارتفاع رقبة القبة اقل من ارتفاع رأسها ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنه

إن تكوٌن الهٌبة .تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً اتجاه رأسً وافقً حقق نوعاًال من التوازن لشكل القبة

ٌعتبر من الثوابت المتكررة فً العمارة المملوكٌة كما ذكرنا  خاٌر بك البنابٌة الشكلٌة لقبة

لى عدم قطع نظر خاصة فهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضاء الرحب والمحافظة ع

 .المسلمٌن إلى السماء

باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة البنابٌة  خاٌر بككما تمٌزت قبة   

الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع القبة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال وما 

ن نوافذ والقبة ذاتها وما تحتوٌها من  تحتوٌه من مقرنصات مربعة ورقبة القبة وما تحتوٌه م

شبكة هندسٌة بعناصر زخرفٌة نباتٌة متكررة على سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم للوحدات 

النباتٌة وتدرجها نحو األعلى فً تكوٌن رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم 

ضوبٌة من القاتم إلى  ضوبً إلبراز مالمح الظل والنور على شكل القبة فؤعطت تدرجات

بتحقٌق اإلٌقاع فً التكرار المتماثل والمنتظم للشبكة الموجودة على سطح القبة ٌوحً .الفاتح

بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال لهذه الخطوط كما أن التكرار المنتظم بٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل 

ملوكً فً المحافظة على رصانة وعلى عادة المعماري الم.والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال أٌضاًال  لالظ

الحجر ومتانة القبة وإتقانه للزخارؾ وحفرها على سطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة 

لخامة المالط واألحجار فً البناء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه  المنحوت أو اآلجر واستخدامه

 .القبة

 خاٌر بك سب ؼٌر ثابتة لقبةأن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً ن

الشبكة النباتٌة الموجودة على سطح القبة كما أن هناك تناسباًال بٌن كتلة  إٌقاعثابتة بٌن  أنها إال

 .القبة والفراؼات النافذة فٌها وعالقة عناصرها
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 (35-4)شكل. قٌتابً السلطان األشرف بةق 4-16
 

الجركس المحمودي األشرفً ثم الظاهر  قٌتابًنشؤت فً األشرؾ أبو النصر  أ القبةمنش
هـ فقد كان ملكا صالحا من خٌرة ملوك 87ٕ/م7ٗٗٔبوٌع بالسلطنة عام 

عبد )هـ 9ٓٔعام توفً عام  9ٕالجراكسة وأطولهن مدة فقد ظل ملكا لمصر نحو 

 (.ٕٔ٘-م9ٗٙٔ:الوهاب
الهٌبة 
البنابٌة 
الشكلٌة 

 للقبه

 الخارج أربع  نعبارة عن حجرة مربعة تقوم على أركانها م: ربع القبةم
مناطق انتقال كل واحد منهم عبارة عن مثلثات قاعدتها ورأسها لألعلى وهً 
مثلثات متدرجة تتسع كلما اتجهنا ألعلى مربع القبة وتحصر بٌن كل منطقتٌن 

وتحٌط بها ثالث نوافذ قندٌلٌة بسٌطة تعلوها ثالث نوافذ دابرٌة صؽٌرة 
 . خطوط من الجفوت وترتكز الرقبة على مربع القبة

 ذات شكل أسطوانً تتمٌز هذه الرقبة بطول متوسط وتحتوي على ستة :الرقبة
عشر نافذة معقودة ذات شكل نصؾ كروي ثم ٌعلوها إطار أو شرٌط كتابً 

 .ٌحٌط بالرقبة وٌحمل نصوصا قرآنٌة

 قلوب وتحمل على سطحا مزٌج من تؤخذ قبة قٌتابً شكل الناقوس الم: القبة
 .الزخارؾ الهندسٌة والنباتٌة ثم ٌعلوها هالل من النحاس

تقنٌة معالجة 
 سطح القبة

استخدم المعماري المملوكً ثالث تقنٌات من الحفر أولها أستخدم تقنٌة الحفر 
البارز الخفٌؾ فً الشرٌط الكتابً إلظهار الكتابة عن األرضٌة على عمق واحد 

ستخدم تقنٌة الحفر الؽابر فً شرٌط الجفت الممتد على مستوى واحد من وثانٌها ا
البروز حول الرقبة ثالثا استخدم الحفر على سطح القبة بتقنٌتٌن األولى خاص 

بالزخارؾ الهندسٌة ذات األطباق النجمٌة وكان حفر شدٌد البروز على مستوى 
النباتٌة وقد  ؾبالزخار واحد ٌتجه تصاعدٌا إلى أعلى القبة والنوع الثانً الخاص

استخدم األسلوب المزدوج بٌن الؽابر والبارز مع المحافظة على نفس مستوى 
 .الحفر كلما اتجهنا إلى قمة القبة 

الزخارؾ 
الموجودة على 

 سطح القبة

استخدم الفنان المعماري المملوكً زخرفة الجفوت على سطح القبة لؽرض 
فً مساحات منتظمة كما استخدم األسلوب  التزٌٌن  كما استخدمه على مربع القبة

ألزخرفً الممزوج بٌن الزخارؾ الهندسٌة مع الزخارؾ النباتٌة مزجاًال رابعا 
 .حتى بدت كؤنها قطعة من الدانتٌل 

وٌشد أنظارنا النؽمٌن الزخرفٌٌن المتزاوجٌن المتالحقٌن كالفوجا الموسٌقٌة فوق )
لخطوط واألخر نباتً محور السطح الخارجً للقبة أحدهما هندسً مستقٌم ا

وكالهما فً صعودهم نحو القمة ٌخضع لتحوٌالت تختصر العناصر الزخرفٌة 
بطرٌقة عبقرٌة نادرة حتى تستوعبها القمة الضٌقة للقبة فً سلسلة طبٌعٌة دون 

 (.إفتعال
وبالرؼم من اختالؾ النمطٌن الزخرفتٌن ألنجمً والنباتً إال أنهما ٌشتركان فً 

الجاما ذات الضلوع التسع والتً تقع داخل نجمة ذات ضلوع  مركز واحد وهو
 .تسع هً األخرى

وترى الدارسة أن هذا النمط ألزخرفً الفرٌد لهذه القبة قد ال تتشابه معها قباب أخرى فً العصر 
 .المملوكً
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 الزخارف الموجودة على سطح القبة لجة سطح القبةتقنٌة معا       
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137 

 

من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً  قٌتابً األشرف تتؤلؾ قبة     

لتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع القبة والرقبة إحساس بالوحدة وا

والقبة وقد ال تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناصر إلى 

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن , وحدة شكل القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

بعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة توافق ووحدة عناصر هذه القبة مع بعضها ال

 قٌتابً األشرف ورؼم اختالؾ عناصر القبة. متناؼمة بٌن أجزاء القبة رؼم تباٌن عناصرها

المعمارٌة كما ذكرنا إال أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن 

ساع حجمة وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع فمربع القبة وات, متزن بٌن أجزابها

إلى الدابري وارتفاع رقبة القبة ورأسها ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها 

إن تكوٌن الهٌبة البنابٌة الشكلٌة . تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً اتجاه رأسً حقق نوعاًال من التوازن

فً العمارة المملوكٌة خاصة فهً ترمز إلى السماء واالتساع  ٌعتبر من الثوابت المتكررة لقبة

 .الرحب والمحافظة على عدم قطع نظر المسلمٌن إلى السماء ءفً الفضا

باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً  قٌتابً األشرف كما تمٌزت القبة  

بة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة الهٌبة البنابٌة الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع الق

االنتقال وما تحتوٌه من مقرنصات متدرجة ذات اٌقاع تصاعدي ورقبة القبة وما تحتوٌه من 

نوافذ والقبة ذاتها وما تحتوٌها من شرٌط كتابً ٌلٌه شرٌط جفت مظفر ووحدات هندسٌة 

وتدرجها نحو  مزخرفة تتوسطها جمات نباتٌة على سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم للوحدات

األعلى فً تكوٌن رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم ضوبً إلبراز مالمح 

بتحقٌق اإلٌقاع فً .الظل والنور على شكل القبة فؤعطت تدرجات ضوبٌة من القاتم إلى الفاتح

ها البعض التكرار المتماثل والمنتظم للوحدات الزخرفٌة الهندسٌة والنباتٌة التً تتداخل مع بعض

مكونه شبكة نسجٌة هندسً نباتً على سطح القبة ٌوحً بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال لهذه 

والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال  لالوحدات كما أن التكرار متبادل بٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل الظ

لزخارؾ وعلى عادة المعماري المملوكً فً المحافظة على رصانة ومتانة القبة وإتقانه ل.أٌضاًال 

 واستخدامهوحفرها على سطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة الحجر المنحوت أو اآلجر 

 .لخامة المالط واألحجار فً البناء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه القبة

كما أن  ’أن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة للقبة

الهندسٌة والنباتٌة الموجودة على سطح القبة و بٌن كتلة القبة  هناك تناسباًالبٌن الوحدات

 . والفراؼات النافذة فٌها وعالقة عناصرها
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( 36-4)شكل

 (سوق السالا بالقاهرة) مسجد اولجاي الٌوسفً قبة

 (م1985-ماهر)عن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (36-4) شكل قبة مسجد اولجاي الٌوسفً 4-17

 
 .هـ اولجاي الٌوسف7ٗ7ً/م7ٖٖٔت فً عام نشؤ منشؤ القبة



139 

 

الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 
 للقبه

 عبارة عن قاعدة مثمنة تعلوها ست أضالع ذات مناطق : مربع القبة
انتقال متدرجة ترتكز علٌها قاعدة الرقبة وبها نوافذ قندٌلٌة وهً 
عبارة عن ثالث نوافذ مستطٌلة عقدت أعالها بعقد مدببة ٌعلوها 

 .ذ صؽٌرة مستدٌرة فً وسطهاثالث نواؾ

 ذات شكل أسطوانً  قصٌرة الطول تحمل العدٌد من العقود :الرقبة
ذات الشكل المكسور والتً تتجانس مع محٌط القبة ثم ٌعلوها إطار 

 .من الحجر ٌحٌط بالقبة الؽرض منه التزٌٌن

 تؤخذ القبة شكل نصؾ كروي مضلعة السطح على شكل : القبة
من أسفل إلى أعلى ثم ٌعلوها هالل من  انحناءات حلزونٌة تتجه

 .النحاس

استخدم المعماري المملوكً تقنٌة الحفر المجسم البارز فً عمل  تقنٌة معالجة سطح القبة
خطوط حلزونٌة تسٌر على سطح القبة من نهاٌة الرقبة إلى األعلى 

وتتناوب مع تقنٌة الحفر شدٌد البروز فً عمل مسارات حلزونٌة 
أعلى وتضٌق كلما اتجهنا تصاعدٌاًال كما تقل مساحة  صؽٌرة تتجه إلى

 .القبة

الزخارؾ الموجودة على 
 سطح القبة

وٌظهر فً هذه القبة تؤثٌر الفنان المعماري المملوكً بالطبٌعة فؤقتبس 
زخرفتها من أشكال نباتات الصبار فتعامل مع السطح بإنشاء فصوص 

لسطح القبة وانحناءات على شكل خطوط حلزونٌة تتجه تصاعدٌاًال 
 .فٌصؽر حجمها كلما اقترب من القمة فً تناؼم وإتقان

وال تستطٌع الدارسة الجزم بؤنه ٌوجد قباب متشابهه بقبة اولجاي الٌوسفً فً العصر المملوكً ولكن لم 
 تتوفر الصور المطروحة لدى الدارسة سوى قبة اٌنمش البٌجاسً وقد قامت الدارسة بتحلٌلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌئة البنائٌة الشكلٌة للقبهال

 القبة رقبة القبة مربع القبة
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 الزخارف الموجودة على سطح القبة تقنٌة معالجة سطح القبة       

  

 (7-4)جدول

 (سوق السالا بالقاهرة) قبة مسجد اولجاي الٌوسفًالجدول التحلٌلً ل

 
 

 

 

 

 

 

 

 (سوق السالا بالقاهرة) سفًمسجد اولجاي الٌوتحلٌل القٌم الفنٌة فً قبة 

من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس  الٌوسفً تتؤلؾ قبة     

بالوحدة والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتماسكة من عنصر مربع القبة والرقبة والقبة وقد 
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ر إلى وحدة شكل ال تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناص

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه , القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

القبة مع بعضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة للقبة عالقة توافق ووحدة متناؼمة بٌن 

ٌة كما ذكرنا المعمار الٌوسفً ورؼم اختالؾ عناصر القبة. أجزاء القبة رؼم تباٌن عناصرها

, إال أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الدابري وارتفاع  حجمهفمربع القبة واتساع 

متماثالًال رقبة القبة ورأسها ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها تنظٌماًال ؼٌر 

 تؤخذ الٌوسفً إن تكوٌن الهٌبة البنابٌة الشكلٌة لقبة. فً اتجاه رأسً حقق نوعاًال من التوازن

الشكل النصؾ كروي  الممتد فً الفراغ وٌعتبر من الثوابت المتكررة فً العمارة المملوكٌة 

الرحب والمحافظة على عدم قطع نظر  ءخاصة فهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضا

 .لمسلمٌن إلى السماءا

باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة  الٌوسفً كما تمٌزت القبة  

البنابٌة الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع القبة وما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال 

ٌه من نوافذ تصاعدي ورقبة القبة وما تحتو إٌقاعوما تحتوٌه من مقرنصات متدرجة ذات 

مجسم بارز  راسً بحفر اتجاهوالقبة ذاتها وما تحتوٌها من شرٌط كتابً ٌلٌة اشطة ممتدة فً 

وشدٌد البروز كلما اتجهنا الى اعلى على سطح القبة تنتقل بإٌقاع منتظم للخطوط وتدرجها نحو 

المح األعلى فً تكوٌن رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم ضوبً إلبراز م

بتحقٌق اإلٌقاع فً .الظل والنور على شكل القبة فؤعطت تدرجات ضوبٌة من القاتم إلى الفاتح

التكرار والمنتظم للخطوط مكون انحنات ذات خطوط حلوزنٌة تتجة تصاعدٌا لٌصؽر حجمها 

كلما اقتربنا من القمة على سطح القبة ٌوحً بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال لهذه الوحدات كما أن 

وعلى عادة .والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال أٌضاًال  للتكرار متبادل بٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل الظا

المعماري المملوكً فً المحافظة على رصانة ومتانة القبة وإتقانه للزخارؾ وحفرها على 

لخامة المالط  واستخدامهسطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة الحجر المنحوت أو اآلجر 

 .فً البناء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه القبةواألحجار 

 الٌوسفً ’أن نسبة العناصر مع بعضها البعض وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة للقبة

كما أن هناك تناسباًالبٌن الوحدات الهندسٌة والنباتٌة الموجودة على سطح القبة و بٌن كتلة القبة 

 . والفراؼات النافذة فٌها وعالقة عناصرها
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 (37-4)شكل

 قبة مسجد وضرٌح اٌتمش البٌجاسً

 

 

 

 
 ( .37-4)شكل قبة مسجد وضرٌح اٌتمش البٌجاسً 4-18

 
الظاهري فً  البٌجاسًبن عبد هللا اٌتمش نشؤت فً عهد األمٌر الكبٌر  منشؤ القبة

 .ةعهد الممالٌك الجراكس

الهٌبة البنابٌة الشكلٌة 
 للقبه

 عبارة عن مربع حجري تعلوه منطقة انتقال خارجٌة : مربع القبة
 .ترتكز علٌها قاعدة رقبة القبة

 ذات شكل أسطوانً  بها ثمان عقود عقدت بعقود مدببه :الرقبة
منكسرة ٌلٌها إطار ذو شرٌط كتابً بخط النسخ المملوكً حول 
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 .محٌط الرقبة

 القبة شكل الخوذة المضلعة حلزونٌاًال وتعتبر ثانً نموذج تؤخذ : القبة
للقباب ذات التضلٌع الحلزونً بعد قبة أولجاي الٌوسفً ؼٌر أنها 

تختلؾ عنها فً طرٌقة التضلٌع اختالفا بسٌطاًال ثم ٌعلوها هالل من 
 (ٕٓٓ-مٕٔٓٓإبراهٌم.)المعدن

حفر المجسم البارز فً عمل استخدم المعماري المملوكً تقنٌة ال تقنٌة معالجة سطح القبة
خطوط مضلعة تتجه إلى أعلى ثم تؽٌر فً مسارها وتتجه إلى المسار 

 .القبة وتضٌق كلما اتجهنا إلى أعلى ةالحلزونً فً اتجاه نحو قم

الزخارؾ الموجودة على 
 سطح القبة

ظهر على هذه القبة اقتباس الفنان المعماري المملوكً من الطبٌعة 
نبات الصبار فً شكل معماري واحد فتعامل مع فجمع بٌن شكلٌن من 

سطح القبة بإنشاء خطوط طولٌة ثم حلزونٌة تتجه تصاعدٌاًال إلى أعلى 
 .القبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهٌئة البنائٌة الشكلٌة للقبه

 القبة رقبة القبة مربع القبة
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 الزخارف الموجودة على سطح القبة تقنٌة معالجة سطح القبة       

  

 

 (8-4)جدول

   قبة مسجد وضرٌح اٌتمش البٌجاسً قبةالجدول التحلٌلً ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مسجد وضرٌح اٌتمش البٌجاسً تحلٌل القٌم الفنٌة فً قبة 

   
من أجزاء وعناصر تتآلؾ فً مكوناتها وخاماتها فتعطً إحساس  اٌتمش تتؤلؾ قبة     

اسكة من عنصر مربع القبة والرقبة والقبة وقد بالوحدة والتكامل بٌن األجزاء المتضامنة والمتم
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ال تتشابه هذه العناصر مع بعضها البعض ولكن ٌإكد اختالؾ هذه العناصر إلى وحدة شكل 

فقد ٌرى المشاهد أن الترابط الحاصل بٌن عناصر هذه , القبة مما ٌحقق متعة حسٌة للمشاهد

للقبة عالقة توافق ووحدة متناؼمة بٌن  القبة مع بعضها البعض وعالقتها بالهٌبة الشكلٌة الكلٌة

المعمارٌة كما ذكرنا إال  اٌتمش ورؼم اختالؾ عناصر القبة. أجزاء القبة رؼم تباٌن عناصرها

فمربع , أن هناك عالقة منتظمة ومتوازنة بٌن هذه العناصر فؤعطت تكوٌن متزن بٌن أجزابها

المربع إلى الدابري وارتفاع رقبة وتدرجه فً منطقة االنتقال من الشكل  حجمهالقبة واتساع 

القبة ورأسها ونسبة طولها للقبة ككل نتج عنها تنظٌم فً عناصرها تنظٌماًال ؼٌر متماثالًال فً 

الشكل  تؤخذ اٌتمش إن تكوٌن الهٌبة البنابٌة الشكلٌة لقبة. اتجاه رأسً حقق نوعاًال من التوازن

كررة فً العمارة المملوكٌة خاصة النصؾ كروي  الممتد فً الفراغ وٌعتبر من الثوابت المت

الرحب والمحافظة على عدم قطع نظر المسلمٌن  ءفهً ترمز إلى السماء واالتساع فً الفضا

 .إلى السماء

باستعمال الضوء كعنصر فراؼً بالتنظٌم الهندسً فً الهٌبة البنابٌة  اٌتمش كما تمٌزت القبة  

ما ٌحتوٌه من نوافذ ومنطقة االنتقال وما الشكلٌة وفً تفاصٌلها اإلنشابٌة من مربع القبة و

تصاعدي ورقبة القبة وما تحتوٌه من نوافذ والقبة  إٌقاعتحتوٌه من مقرنصات متدرجة ذات 

بارز وشدٌد  مبحفر مجسراسً  اتجاهممتدة فً  أشرطة ٌلٌهذاتها وما تحتوٌها من شرٌط كتابً 

اع منتظم للخطوط وتدرجها نحو األعلى على سطح القبة تنتقل بإٌق أعلى إلىالبروز كلما اتجهنا 

فً تكوٌن رأسً منتظم فً الفراغ مما ساعد على وجود تنظٌم ضوبً إلبراز مالمح الظل 

بتحقٌق اإلٌقاع فً التكرار .والنور على شكل القبة فؤعطت تدرجات ضوبٌة من القاتم إلى الفاتح

لٌصؽر حجمها كلما  تصاعدٌا تتجهوالمنتظم للخطوط مكون انحنات ذات خطوط حلوزنٌة 

اقتربنا من القمة على سطح القبة ٌوحً بحركة تولد إٌقاعاًال متكرراًال لهذه الوحدات كما أن 

وعلى عادة .والنور علٌها ٌولد إٌقاعاًال أٌضاًال  لالتكرار متبادل بٌن نوافذ رقبة القبة وتبادل الظ

ارؾ وحفرها على المعماري المملوكً فً المحافظة على رصانة ومتانة القبة وإتقانه للزخ

لخامة المالط  الحجر المنحوت أو اآلجر واستخدامهسطحها دون إسراؾ فً استخدام مادة 

أن نسبة العناصر مع بعضها البعض .واألحجار فً البناء أعطى نوعاًال من الفخامة لهذه القبة

ات الوحد تناسبا بٌنكما أن هناك  اٌتمش ’وتناسبها مع القبة ككل هً نسب ؼٌر ثابتة للقبة

الهندسٌة والنباتٌة الموجودة على سطح القبة و بٌن كتلة القبة والفراؼات النافذة فٌها وعالقة 

 . عناصرها

بعد إجراء التحلٌل السابق لمختارات من القباب اإلسالمٌة المملوكٌة من خالل الهٌبة البنابٌة   

التً تسلكها العٌن على سطحها والحركة  ةالشكلٌة وتقنٌة معالجة السطح والزخارؾ الموجود
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فً تتبع تلك األشكال وفً عالقتها لتحقٌق القٌم الفنٌة فإن تلك القٌم تعتمد فً تحقٌقها على كثٌر 

وأن كل نموذج مختار قد حقق مساراًال وعالقة بٌن مفرداته وما ٌنتج , من المسارات البصرٌة

 .عنها من قٌم فنٌة 

فالمشاهد لهذه , مق فً الرإٌة الفلسفٌة والبصرٌةفالقباب اإلسالمٌة المملوكٌة تحمل سمة الع     

ٌنجذب إلٌها . القباب وخاصة هٌبتها البنابٌة وما تحتوٌه من أسالٌب معالجة سطحها بالزخارؾ

أوالًال من الناحٌة البصرٌة لثراء وحدتها وعناصرها ثم ٌلحظ بعد ذلك أن هناك مسار خفً ٌحكم 

ارة اإلسالمٌة حٌث تبحث هذه العمارة فً كٌفٌة وهذا هو مضمون العم, تلك الوحدات والعناصر

 .الرإٌة ال موضوع الرإٌة

فالرإٌة البصرٌة األولى رإٌة إجمالٌة للشكل تسبق الرإٌة التحلٌلٌة وال ٌمكن إدراك      

العالقات بٌن العناصر والوحدات ما لم تشمل أوالًال الشكل المربً بؤكمله فإن ال معنى للعناصر 

 .عضها عن بعضوالوحدات منعزلة ب

فالهٌبة البنابٌة الشكلٌة للقباب تعتبر من األسطح البسٌطة حٌث أن سطحها عبارة عن سطح      

فتنشؤ من أنصاؾ دوابر متقاطعة فً مركز واحد وقد ظهرت علٌها الزخارؾ من . منحنً

وهذه الوحدات والعناصر الزخرفٌة , وحدات أشكال نباتٌة وعناصر هندسٌة لملء فراغ سطحها

 . الشكلٌة والفنٌة  تتتطلب الكثٌر من الرإٌة اإلدراكٌة لقراءته لمتؽٌرا

ونستطٌع استقراء تلك السمة فً استخالص القٌم الفنٌة لهذه القباب فً كل من هٌبتها البنابٌة      

" ( ٕٔ: م979ٔ-إبراهٌم )الشكلٌة وأسالٌب معالجة أسطحها بالزخارؾ , فمفهوم القٌمة الفنٌة عند 

ي ٌصبو العمل الفنً إلى تحقٌقها لتحدٌد المعنى المقصود حٌث أنها األساس الذي ٌوجده هً الت

 . التزامنا التلقابً بها فً أعمالنا الفنٌة عند تشكٌلها وعند حكمنا علٌها

وبالتالً توصلت الباحثة من خالل التحلٌل السابق لمجموعة من القٌم الفنٌة فً عمارة      

وفً مقدمتها القٌم التعبٌرٌة , رٌق مجموعة من الوسابط الجمالٌة الخاصةالقباب المملوكٌة عن ط

والقٌم التشكٌلٌة التً تتمثل أٌضاًال فً اإلٌقاع واالتزان والنسب والتناسب والوحدة , حٌث تتصؾ 

. هذه القٌم بالترابط أو بتبادل العالقات بٌن التؤثٌر والتؤثر فً إطار البناء االجتماعً أو الثقافً

مما ٌعطٌها بعض من المإشرات البنابٌة فً تجاربها الذاتٌة ال . اس ذلك فً بناء القباب وانعك

 . حقا 

 
 
 

  الفصـل الخامس
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 لباحثة ل التشكٌلٌة تجربة
 
 
 

 .مقدمة ٔ-٘

   عرض مختارات إلنتاج أعمال بعض الفنانٌن الخزفٌٌن العالمٌٌن الذٌن تتصؾ أعمالهم  ٕ-٘

   التجربة وعالقاتها الهندسٌة كؤساس فً بناء  ةمد على الهٌبة الخارجًبالبنابٌة التً تعت      

. لتشكٌلٌة للباحثةا      

. التجربة التشكٌلٌة للباحثة ٖ-٘

. دور الخامة فً استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة جدٌدة ٗ-٘

. التشكٌلٌة للباحثةالتجربة الخامات واألدوات المستخدمة فً تنفٌذ  ٘-٘

ثة من إنتاج تشكٌالتها الخزفٌة باستخدام الخصابص التشكٌلٌة للمدرسة  هدؾ الباح ٙ-٘

. البنابٌة إلثراء التشكٌل الخزفً       

عرض إنتاج الدارسة الخزفً على مجموعة من المتخصصٌن لتقٌٌم اإلنتاج من  نتابج  7-٘

. خالل استمارة استبٌان ذات داللة إحصابٌة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

لفنان إلى البحث عن صٌاؼات شكلٌة جدٌدة تعبر عن الجوهر الداخلً و عن الجمال اتجه ا     

محاوال الوصول إلى تجدٌد , الروحً المطلق وتتمٌز بالمظهر الدٌنامٌكً الدال على التؽٌر

ثم إلى التجرٌد الخالص لٌسفر ذلك عن , الشكل الطبٌعً للتعبٌر عن مفهوم له بدال من مظهره

ولقد " .     ة برزت من خاللها الخطوط والمساحات واأللوان والمالمسحلول جمالٌة منتعش
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التقلٌدٌة وزادت  األشكالالفن من النصؾ الثانً من القرن العشرٌن عن الموضوعات و دأبتع

أٌضا استخدم الرموز الدالة على أفكاره وانفعاالته وترتب , حرٌة الفنان فً إبداع لؽته الخاصة

عن التصوٌر المباشر للحٌاة وافقد السهولة التً كانت ٌتمٌز عن القرن على ذلك أن ابتعد الفن 

  (Orteqe- 1968,P85) "التاسع عشر

ن المفاهٌم الفنٌة الجدٌدة للبنابٌة أو التركٌبٌة فً مجاالت الفن المختلفة قد جعلت  إ"     

الً كان وبالت. الخزاؾ المعاصر ٌنظر للخزؾ نظرة جدٌدة تختلؾ عن خزؾ العصور السابقة

ٌظهر ذلك جلٌاًال . فً مجال الخزؾ بعٌداًال جدٌداًال ( البنابٌة)من المنطقً أن تتخذ الحركة التركٌبٌة 

فً محاولة بعض الفنانٌن الخزافٌن العالمٌٌن المعاصرٌن معاٌشة الفكر والتقدم العلمً لمجاالت 

". المٌة والمعاصرةومحاولة ربط تلك المفاهٌم بالفكر الخزفً مما ٌكسبه صفة الع, الفن األخرى

 (ٙٗٔ-م98ٖٔ-الدسوقً) 

فمن الطبٌعً أن ٌكون هذا التطور انعكاسا لالتجاه العقالنً الذي أصبح مسٌطرا على "      

وقد انعكس ( ٔٔٔ-م99ٕٔ-البسٌونً)"الحٌاة الحدٌثة مع تطورها العلمً نحو التركٌز والتبسٌط 

لتجرٌبً فً كافة المجاالت فال ٌزال تظهر أثار الفكر ا  .ذلك على مفهوم الفكر التجرٌبً

التجرٌب هو الطرٌق األساسً عند الباحث فما من تطور ٌحدث فً هذا العالم إال نتٌجة هذا 

 .الفكر التجرٌبً المعاصر من خالل التجارب والخبرات المتنوعة

إن التجرٌب كفكر ٌمكن عن طرٌقة تمٌز نشاط فنان ٌتطلع لتحقٌق رإى خاصة بمنهجٌة      

ٌنة فالتجرٌب أسلوب فً األداء الفنً كما أنه نشاط إبداعً قد ٌكون فً مجموعة التخطٌط مع

 .التً تسبق انجاز العمل الفنً بحثا عن رإى جدٌدة وجوانب فنٌة مختلفة أو متعلقات تشكٌلٌة

ومن هنا فالفنان ٌبحث دابما عن جوانب تشكٌلٌة جدٌدة للموضوع أو الشكل الذي هو      

 .ٌر عنهبصدد التعب

مما ٌجعله ٌتفق , إن معظم المنتج الخزفً المعاصر ٌحوي فً طٌات أعماله الفكر البنابً     

مع الفكر البنابً عندما ندرك تلك الخصابص فً شكل ما نستطٌع القول بؤن ذلك المنتج هو 

ندسً بنابً الطابع ٌتضح أن الصفة السابدة فً تلك المنتجات الخزفٌة البنابٌة هً االتجاه اله

سواء من حٌث تركٌب أكثر من وحدة هندسٌة مثل الكرة واألسطوانة والمخروط والمكعب 

ومتوازي المستطٌالت فً شكل واحد أما عن طرٌق استخدام عنصر واحد فً إٌجاد تراكٌب 

أو عن طرٌق استخدام , بنابٌة متنوعة من خالل اختالؾ حجم الوحدة المستخدمة فً التكوٌن

 .الشكل الهندسً الواحد لعمل تركٌبات بنابٌة مختلفةقطاعات مختلفة فً 

الهندسٌة وتركٌباتها سوى كانت  األشكالالخزفٌة المعاصرة تعتمد تكوٌناتها  األشكالففً 

 واألجزاءواالختالؾ للوحدات  التشابه ىفنٌة وتعتمد عل أفكارعضوٌة تحمل  أوهندسٌة  أشكال

 .المكونة للشكل الخزفً المحمل بشخصٌة الفنان
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 التركٌبً سواء فً اإلنشابًأن البنابٌة فً الخزؾ تعنً الشكل " هربرت رٌد "وقد أكد      

الخزفٌة والذي دابما  األوانً أسطحالتصمٌم المنفذ على  المجسم أم فً البالطة المجسمة أو فً

 -ٌوسؾ) .ما ٌتخذ الشكل التجرٌبً حٌث أن الخزؾ بطبٌعته تجرٌدي من حٌث الشكل والهٌبة

, فً حٌن ترى الباحثة أن البنابٌة تظهر أٌضاًال فً البالطات الخزفٌة المسطحة  (ٕ٘ -مٕ٘ٓٓ

فالتجرٌد ال ٌتقٌد بصٌاؼات محددة أو مساحات وخامات , البنابٌة بالتجرٌد التصاؾوذلك 

 .معٌنة

د روعً تنوع قعرض لمختارات إنتاج أعمال بعض الخزافٌن ووسوؾ تتناول الباحثة      

الذٌن تتصؾ أعمالهم بالبنابٌة على أسس مدى ارتباط التركٌبات البنابٌة وصٌاؼات الفنانٌن 

بموضوع البحث فً إنتاج أشكال خزفٌة بنابٌة لبعض  العناصر الهندسٌة فً العمل الخزفً

حٌث نجد الشكل فٌها ٌعتمد على  (الشكل)على الهٌبة الخارجٌة الخزافٌن العالمٌٌن والتً تعتمد 

عضوٌة منتظمة  أشكالهندسٌة  أو  أشكالمل الفنً سوء عسٌة كؤساس فً بناء الالعالقات الهند

. ال تخضع تكوٌنها لقاعدة ماا أجسام يذات هٌكل متماثل فً التكوٌن أو ؼٌر منتظمة وه

 :نوعٌن األشكال التً حققتها األعمال الخزفٌةؾ

ٌعتمد فً بنابها على  وهً أشكال, وهو ما ٌمكن أن ٌسمى بالشكل البنابً أو الهندسً: األول

 .عناصر أولٌة هندسٌة بسٌطة مثل الخط المستقٌم والمنكسر والمنحنى

وهً , أو ٌستخلص صفات األشٌاء الطبٌعٌة دون أن ٌحاكٌها, هو العضوي الذي ٌحاكً: الثانً

أشكال ذات صلة واضحة بعناصر طبٌعٌة حٌث ٌتداخل هذا البناء العضوي مع البناء أو 

واألشكال العضوٌة وهً , وٌمكن أن ٌمثل عناصر طبٌعٌة بذاتها أو ال ٌمثلها الهندسً لألشكال

أي تحاكً الخصابص , األقرب إلى الصفات الظاهرة للطبٌعة فٌمكن أن تكون طبٌعٌة المظهر

وٌمكن أٌضاًال أن تكون أشكاالًال عضوٌة مجردة عندما , الظاهرة لشًء طبٌعً بطرٌقة مباشرة

 .المظهر محاكاةص الجوهرٌة دون تعمد إلى التعبٌر عن الخصائ
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 (1-5)شكل 

 "بٌن بٌنت"من أعمال الفنان
 / http://www.bennettbean.com عن

Stoneware, Glaze, Oxides, China Paint, Lustre 

 

مه ئة بنابٌه قاقبطري تقسٌمه وتجمٌعه مره أخرىبٌضاوي تم  خزفً العمل عبارة عن شكل     

ة على تجمٌع الشكل لتؽٌر الشكل البٌضاوي البسٌط إلى شكل ٌعطً تنوع الهٌبة الشكلً

عن الرسوم الموجودة  وتؽٌٌر اتجاهات الشكل لٌكشؾ لنا الخارجٌة بطرٌقة الحذؾ واإلضافة

 .ٌن أجزاء الشكلعلى خط واحد لتؤكٌد عملٌة الربط ب مع استمرار هذه الرسوم

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bennettbean.com/
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 (2-5)شكل 

 اٌطالٌا" مورومانوٌل موسٌانً"من أعمال الفنان 

Anno 1999 

 

إلى أجزاء كل جزء ٌمثل شكل هندسً قابم بذاته  بةالعمل عبارة عن بالطة مسطحة مجز

لفٌة تم تقسٌمها إلى أجزاء اصؽر وقد أعطت الخ ةاألرضًفالشكل الهرمً قسم إلى جزبٌن ثم 

 . أعطت تنظٌمات بنابٌه جدٌدة للعمل  ةمؤلوؾرإٌة جدٌدة ؼٌر 
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 (3-5)شكل

المكسٌك  "أنرٌك روسٌكالس كٌلٌز"من أعمال الفنان 

 م2000عن بٌنالً القاهرة الدولً الخامس للخزف سنة 

 

د على النسبة كون الفنان العمل الخزفً بالتشكٌل بالشرابح فً بناء نسق رٌاضً ٌعتم     

والتناسب والتعامدات األفقٌة والراسٌة للخطوط والمساحات والعالقات الرٌاضٌة فً الفراغ من 

 .خالل منطق الفراؼات الداخلٌة والخارجٌة فً الشكل البنابً
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 (4-5)شكل 

 مصر " أشرف كمال الدٌن مصطفى "من أعمال الفنان 

 م2002ولً السادس للخزف سنة عن بٌنالً القاهرة الد

 

عن متوازي مستطٌالت تم تقسٌمه إلى ثالثة أجزاء وقد تم تحرٌك الجزء  ةعبارالعمل     

األوسط منه وإزاحته ووضعه فً شكل مابل مع ربطة بالجسم األصلً كما تم تركٌب الجزء 

إلزاحة الفعلٌة الثالث فوقه ونجد أن الحركة متماثلة فً عدم استقرار الجزء األوسط وكذلك ا

لهذا الجزء مع وجود حركه ناتجة عن التتبع الحركً لتراكم أجزاء البنابً  فً اتجاهات 

 .مختلفة
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 (5-5)شكل 

 السعودٌة" بدر العساكر"من أعمال الفنان 

 م1998عن بٌنالً القاهرة الدولً الرابع للخزف سنة 

 

وعة تتداخل مع بعضها البعض فً تكوٌن مجسم مبتكر أشكال هندسٌة بنابٌة متن ة عنعبار     

بطرٌقة حذؾ وإضافة أجزاء من هذه األشكال واألجسام المنتظمة فهً ذات تكوٌن متماثل فً 

عها مع األشكال الشبة منتظمة مثل األشكال المنشورة مالتشكٌل استخدام األشكال وج

هر فاعلٌة العناصر الهندسٌة والمخروطٌة واألسطوانٌة بتكوٌنات مختلفة فً التشكٌل فتظ

 .البنابٌة كمصدر تشكٌلً ٌعبر عن القٌم الفنٌة للعمل فً تكوٌن مركب
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 (6-5)شكل

 مصر"لمٌاء جالل محمد فهمى "من أعمال الفنانة

 م2002عن بٌنالً القاهرة الدولً السادس للخزف سنة 

 

لى أجزاء  قام الفنان بتؽٌٌر أوضاعها وإعادة تم تجزبته  إكروي العمل عبارة عن شكل      

هذا التؽٌٌر كما أن تقاطع المستوٌات المشكلة للبناء  تركٌبها لتعطً إحساسا بالحركة نتٌجة

 .الخزفً  والتضاد بٌن مالمس الشكل أعطت تؤثٌرا حركٌا للعمل البنابً
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 (7-5)شكل

 مصر"هٌم طرٌففتحٌة إبرا"من أعمال الفنانة 

 م1996عن بٌنالً القاهرة الدولً الثالث للخزف سنة 

 

 

مختلفة االتجاهات منها الراسً واألخر أفقً وٌعلوه أسطوانً  أشكالالعمل عبارة عن      

أطراؾ  منحنٌة إلى أعلى وهو ٌتمٌز بالتركٌبة البنابٌة الستخدامه عناصر  اتاسطوانً ذ

ر الخصابص التشكٌلٌة والتعبٌرٌة للشكل فتبادل الخطوط هندسٌة تجرٌدٌة مما أدى إلى تؽًٌ

 .كلالمكونة للشكل أدت إلى وجود حركة إٌحابٌة فً الش
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 (8-5)شكل

 مصر " إٌمان أحمد محمود أبو روه"من أعمال الفنانة

 م2002عن بٌنالً القاهرة الدولً الثالث للخزف سنة 

 

حدهما اسطوانً الشكل وكؤنه البدن, وٌعلوه الجزء الثانً وهو الشكل عبارة عن جزبٌن ا     

كروي الشكل تقرٌباًال, والفنانة هنا حققت رإٌة جمالٌة من خالل الفتحتٌن اللتٌن نفذتهما بكال 

الشكلٌن حٌث حركت عٌن المشاهد على العمل, فؤصبحتا تلك الفتحتٌن هما الرابط بٌن 

ذو التشكٌل البارزة الواصل بٌن الفتحتٌن, كما  رفًألزخالجزبٌن, وقد ساعد فً ذلك الشرٌط 

 .ساعدت درجة الفخار على تحقٌق رإٌة ترابطٌة بٌن جزبً العمل
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 (9-5)شكل

السعودٌة  "صالح حسن الزاٌر"الفنان من أعمال 

 م2002عن بٌنالً القاهرة الدولً السادس للخزف سنة 

 

الجمالٌة, والمتلقً ٌدرك أن الشكل مكون من خمس طبقات  الشكل متناؼم من حٌث البنٌة     

كل منها بنٌت بمفردها ثم تم تجمٌعهم ولحامهم بؤسلوب ٌحقق بناءاًال تشكٌلٌاًال جمالٌاًال, كما جاء 

الطالء مإكداًال على تلك التناؼمٌة ومحققاًال جمالٌة لونٌة حٌث قام الفنان بتشكٌل الجزء األسفل 

األجزاء األربع التً تعلوه, حٌث ظهرت ببرٌقها المعدنً  محققاًال تناؼماًال خطٌاًال على عكس

 .الجمالً دون تناؼم واضح لٌركز الفنان على برٌق الشكل
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 (10-5)شكل

 مصر"سمٌر محمد لبٌب" من أعمال الفنان

 م1998عن بٌنالً القاهرة الدولً الرابع للخزف سنة 

 

االسطوانٌة التً تم تجمٌعها وتركٌبها فً اتجاهات  األشكالالعمل عبارة عن مجموعة من      

كما تحتوي على مالمس , راسٌة و أفقٌة فً بناء فنً متكامل وتحوي بٌنها فراؼات نافذة 

 .متنوعة تعطً قٌم فنٌة وجمالٌة جدٌدة
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 (11-5)شكل

 م1998سنة  القاهرة الدولً الرابع للخزف بٌنالًعن 

 "كرٌستٌنا ستروزٌنا" الفنانة من أعمال 

 

التشكٌل عبارة عن مفردتٌن متماثلتٌن تماماًال فً أسلوب وطرٌقة البناء, واالختالؾ الوحٌد      

 .فقط فً ارتفاع الشكلٌن حٌث جاء أحدهما أطول من اآلخر

وٌتكون كل منهما من متوازي مستطٌالت تعلوه كرة, والشكل مبنً باستخدام الشرابح, وٌعد 

ومن المشاهد أن الشكلٌن وضعا متجاورٌن بطرٌقة تجعل من .. رمز مجرد لإلنسان الشكل

 .الضوء الخارجً عامالًال مهماًال فً إكساب العمل قٌماًال جمالٌة وتشكٌلٌة ممٌزة
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 (12-5)شكل

 "تشرٌس كارتر ris Carter"من أعمال الفنان

 Ceramic Revlew 230 March/April 2008عن 

 

الشكل عبارة عن ثالث مفردات اسطوانٌة الشكل, ولكن حقق الفنان التنوع والتناؼم فً      

 .التشكٌل من خالل تنوع األطوال كذلك التؽٌٌر فً درجات األلوان المستخدمة

ولٌكسب الفنان الشكل االسطوانً قٌمة أكبر فقد حقق زابدتٌن جانبٌتٌن مما أعطى اإلحساس 

 .تكون من اثنتٌن تعلو كل منهما األخرىوكؤن االسطوانة الواحدة ت
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 (13-5)شكل

فرنسا  "جٌمى ٌونج "من أعمال الفنان

 م2000عن بٌنالً القاهرة الدولً الخامس للخزف سنة 

 

استطاع الفنان أن ٌتعامل مع العمل من خالل الشرابح كتقنٌه فً التشكٌل الخزفً البنابً والتً 

راؼً ذي المنظومات المتعددة األعماق والمحاور ذات العالقات المدروسة تتمثل فً البناء الؾ

 .ٌقاعٌه  الناتجة عن التبادل بٌن الفراؼات فً الهٌبة البنابٌة للشكل الخزفًالفً نظم ا
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 (14-5)شكل

 "أشرف هنا"من أعمال الفنان

 www.beauxartsbath.co.uk  عن

 

ناء شبه كروي مسحوب من أسفل باتجاه القاعدة, وبرؼم البنٌة المبسطة الشكل عبارة عن ب     

التً قام علٌها الشكل إال أن التشكٌالت الخطٌة اإلٌقاعٌة المضافة قد أحالت الشكل البسٌط على 

ولتؤكٌد تلك القٌم فقد نّوَع الفنان فً .. شكل حافل بالقٌم الجمالٌة, أهمها التردٌد واإلٌقاع والتناؼم

 .الخطوط ومساحات توزٌعها أطوال
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 (15-5)شكل

 رومانٌا" مٌلٌا لوكرٌتٌا رودٌكا" من أعمال الفنانة

 م998ٔ عن بٌنالً القاهرة الدولً الرابع للخزف سنة

 

العمل عبارة عن مجموعة من الكور المتداخلة داخل بعضها البعض ذات فراؼات نافذة      

تداخل بٌن هذه الكور ٌصعب الفصل بٌنهم مما إعطاء الشكل تظهر الكرة الداخلٌة فنجد أن ال

تشؽل حٌز من  أشكالعالقة تبادلٌة  نتٌجة وجود  األشكالالهٌبة البنابٌة فؤصبحت العالقة بٌن 

 .الفراغ  الداخلً للشكل فؤعطت إحساس بالحركة نتٌجة تؽٌر اتجاه الكور وتداخلها 

 

 

 

 

من الخصابص الشكلٌة تفٌد فً تجاربها الذاتٌة على  مما سبق خلصت الباحثة إلى مجموعة     

 : النحو التالً 

ابتكار أشكال جدٌدة تتمٌز بالمؽاٌرة عن الشكل األساسً ذات قٌم جمالٌة بتحوٌل  .ٔ

 .األشكال للقباب البسٌطة إلى أشكال أكثر تركٌباًال 

 ٌمكن دمج أكثر من شكل هندسً وعضوي بسٌط معاًال سواء كان مختلفاًال أو دمج أكثر .ٕ

 .من جزء لنفس الشكل لٌكونا معاًال شكالًال مركباًال ذو تنوع كبٌر فً الهٌبة
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إن عملٌة الدمج بٌن أكثر من شكل تفتح األفاق إلى إٌجاد حلول تشكٌلٌة جدٌدة مبتكرة  .ٖ

 .للخروج من األشكال ذات البنٌة التقلٌدٌة المتعارؾ علٌها

زاء إضافٌة ٌعطً إن عملٌة تركٌب أجزاء الشكل بعد تؽٌٌر أوضاعها وتركٌب أج .ٗ

 .أبعاد وحلول تشكٌلٌة بنابٌة مختلفة

تنطوي عملٌة التركٌب والتجمٌع على نظم جدٌدة مبتكرة بحٌث تعطً رإى فنٌة جدٌدة  .٘

 .تتصؾ بالمؽاٌرة كلما نظر إلٌها من زاوٌة رإى مختلفة

إن عملٌة الحركة للعمل الفنً والتً تعتمد على تحرٌك أجزابه وإعادة تركٌب هذه  .ٙ

اء مع اختالؾ ارتفاع مستوٌاتها ونقاط تقابلها مع بعضها تعطً حلول تشكٌلٌة األجز

 .ؼٌر نهابٌة تنطوي على حركة وتؽٌر العالم المربً للعمل

تإدي عملٌة الحركة إلى خروج العمل الفنً من حالة السكون إلى حالة دٌنامٌكٌة نتٌجة  .7

 .لتحلٌل الشكل إلى أجزاء وإعادة صٌاؼتها مرة أخرى

 .استخدام الفراؼات لتحقٌق التنفس فً الكتلة والتؤثٌر المربً بؤسلوب جدٌدٌمكن  .8

ٌمكن اعتبار الفراغ وشؽله نوعاًال من أنواع الهٌبة وهو عنصر أساسً فً البناء  .9

 .الخزفً وتكوٌنه 

 

المملوكٌة فً وضع  اإلسالمٌةاستفادت الباحثة من تحلٌل القباب  لقد     

ة بنابٌة مستلهمة من خصابص وسمات صٌاؼات خزفً تصور تشكٌلً ٌحمل

 اإلسالمٌةبعض من الوحدات والعناصر الزخرفٌة ل القباب المملوكٌة 

الهندسٌة والنباتٌة على أسطح هذه القباب , اعتمادا على ما توصلت إلٌها 

 . الباحثة من نتابج فً الجانب التحلٌلً من الدراسة  

ات وخامات ووسابل محاولة إبداع شًء مبتكر بؤدوان وفً ذلك تذكر 

جدٌدة لتحقق أهداؾ جدٌدة , فهو حركة تبادلٌة بٌن الفنان والخامة التً 

ٌعمل من خاللها ولٌس الؽرض من التجرٌب الحصول على أعمال فنٌة 

, لتمكٌن الدارس من الممارسةمتخصصة بقدر الحصول على الخبرة من 

 " . التعرؾ على خواص تلك المواد التً ٌتعامل معها 

 

ال شك أن للخامة دور هام فً استحداث صٌاؼات جدٌدة , وخامة      

الطٌن تتٌح للفنان الخزاؾ الفرصة للتجرٌب على أبعادها التشكٌلٌة 

والجمالٌة وهً مدخل إلٌجاد رإى جدٌدة فً العمل الفنً , وهو ما تحاوله 
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فالخامات المكونة للشكل الخزفً . الباحثة من جراء تجربتها فً تحقٌق ذلك 

لها خواص تساعد كثٌراًال فً تنوع المنتج الخزفً من حٌث سمات الشكل 

وخواصه الفٌزٌقٌة , فالخامة األساسٌة لهذا الفن هً الطٌنات التً تحمل 

لدونه تساعد على التشكٌل والتماسك والتصلب بالمعامالت الحرارٌة العالٌة 

للدونة , كما تعمل خاصٌة اللدونة علً تنوع طرق التشكٌل وتختلؾ تلك ا

وسرعه الجفاؾ من خامة إلى أخرى مما ٌمٌز كل نوع من الطٌنات بطرق 

تشكٌل مختلفة فهناك طٌنات ٌتم تشكٌلها بطرق ٌدوٌة كالتشكٌل بالحبال 

والشرابح والضؽط لتصبح النتابج مختلفة بناءا على طرٌقة التشكٌل التً 

شرابح تمت بها لتحمل سمات الخط عن طرٌق الحبال والسطح عن طرٌق ال

التً تلتؾ حول الفراغ لٌتم بناء الشكل , وٌمكن التحكم فً طول الحبال 

, كما أن  اإلسالمٌةوالشرابح لنحصل على نسب وتناسب كسمات القباب 

هناك طٌنات تساعد على التشكٌل بطرٌقة صب القوالب للحصول على 

 وطرٌقة الصب ال تتطلب لدونه عالٌة. تكرارات من حفر الشكل واألرضٌة 

بل تتطلب تلك التقنٌة طٌنات ذات سٌولة عالٌة ولها قدرة أكبر فً سرعة 

, وتساعد خواص الطٌنات عموما على  نالجفاؾ كالكاولٌن والبور سلً

بنفس الخامة لتصبح القطع واإلضافة تقنٌات تشكٌلٌة أخرى كالقطع والحذؾ 

ت المضافة من نفس الكتلة وؼٌر منفصلة عنها ,وهكذا نصل إلى أن خاما

الطٌن الخزفٌة المتنوعة تساعد على تنوع الشكل الذي ٌمكن من خالله 

صٌاؼة أعمال خزفٌة تجرٌدٌة هندسٌة أو عضوٌة , وتساعد أٌضاًال خامات 

وتقنٌات لتلوٌن بالتزجٌج والبطانات فً الحصول على المالمس المختلفة 

ت الخشنة والمصقولة والالمعة والمطفؤة , كما تتٌح المزججات والبطانا

مالبم الحصول على الدرجات اللونٌة المختلفة األساسٌة والفرعٌة والمركبة 

 .للشكل الخزفً 

ومن كل هذه التقنٌات تحاول الباحثة الحصول على نتابج متنوعة  ٌمكن      

 . أن تحقق نتابج تتفق مع أهداؾ الدراسة  

 للباحثةالتشكٌلٌة  تالخامات واألدوات المستخدمة فً تنفٌذ اإلنتاجٌا 5-2

 الخامات  5-2-1

استخدمت الدارسة خامات الطٌن البولكلً والجروك, أما فً الطالبات      

الزجاجٌة فقد استخدمت الدارسة الطٌنة كمواد رابطه ,وكذلك تم استخدام 
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أكسٌد الرصاص األحمر كماده صاهره ,والسلٌكا كماده مزججه , وإضافة 

لمنجنٌز والحدٌد والكوبالت الدارسة إلً الطالبات الزجاجٌة أكسٌد ا

واالنتٌمون والنحاس والكروم كؤكسٌد ملونه , وإضافة أكسٌد القصدٌرٌك 

للحصول على الطالبات الزجاجٌة البٌضاء وكماده معتمه لبعض الطالبات 

 . األخرى 

 

  األدوات 5-2-2

التً  ةالعضوي األشكالاستخدمت الدارسة الدوالب الخزفً فً عمل      

قبة كما استخدمت الدارسة األدوات البسٌطة فً التشكٌل الخزفً تؤخذ شكل ال

لعمل الشرابح , والدفر فً عمل اللحامات , والفرشاة فً ( كالنشابة ) 

تطبٌق الطالبات الزجاجٌة , كما تم استخدام الفرن الكهربابً فً المعالجات 

 . شكالالحرارٌة لأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5)شكل                                 
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( 16-5)شكل 

 األدوات والخامات المستخدمة فً التشكٌل الخزفً
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 (17-5)شكل 

 المستخدمة فً التشكٌل الخزفً الكهربائٌة األجهزة

 

 

 هدف الباحثة من إنتاج تشكٌالتها الخزفٌة 5-3

ستوحاة من نتابج تحلٌل القباب خزفٌة بنابٌة معاصرة م أشكالإنتاج      

 .المملوكٌة  اإلسالمٌة

عرض إنتاج الدارسة الخزفً على مجموعة من المتخصصٌن لتقٌٌم      

اإلنتاج من خالل استمارة استبٌان ذات داللة إحصابٌة تحمل نقاط ومحاور 

أهداؾ البحث ثم حصر هذه النتابج لمعرفة مدى إجماع المحكمٌن على 

 .تً تإدي تحقٌق فروض البحثمحاور المقٌاس ال
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 (1)رقم عمل  5-3-1

 (18-5)الشكل رقم 

 سمٕٓ x سمٕ٘ :مساحة العمل

 طالء زجاجً مطفً+ طٌنة بول كلً : الخامات

 . مالمس,تفرٌػ , حفر شدٌد البروز :التقنٌات

لة من القباب المملوكٌة تم تشكً مستوحاةهو شكل بسٌط  :العناصر التشكٌلٌة

بواسطة الدوالب اآللً ثم استخدم الحفر شدٌد البروز إلبراز المالمس 

 .الٌدوٌة
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 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد العمل على تركٌبات هندسٌة وعضوٌة بسٌطة مستوحاة من      

حدا وهو قد استخدمت الدارسة عنصرا وا, المملوكٌة اإلسالمٌةالقباب 

فاستخدمت الشكل , الشكل الكروي فً تركٌب هٌبة بنابٌة للعمل الخزفً

الكروي فً أعلى العمل ثم مقطع من النصؾ كروي فً منتصؾ العمل ثم 

واستخدمت تقنٌة الحفر شدٌد البروز فً أعلى , الشبه كروي فً باقً العمل

لوكٌة والتً العمل إلعطاء إٌحاءًال بالحركة الموجودة على إحدى القباب المم

أرادت الدارسة توضٌحها على جسم العمل الخزفً فً إطار منتظم وفً 
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ثم . اتجاه واحد نحو األسفل مما ٌعطً إٌحاءًال بحركة جزبٌة منتظمة

استخدمت التفرٌػ على شكل مثلثات فً خطوط تلتؾ حول العمل فً إطار 

زخرفً ذو اتجاهات عرضٌة ٌتوسطها تؤثٌرات ملمسٌه أعطت حركة 

عالقة متبادلة بٌنها  تبها الفراؼات الموجودة على سطح العمل فنشؤ نظمت

وبٌن سطح العمل وأكدت الدارسة هذه العالقة باستخدام الطالء الزجاجً 

وإلعطاء العمل قٌمة لونٌة عالٌة التركٌز بإظهار الظل . المطفً بلون واحد

 .والنور على الشكل الخزفً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)رقم عمل  5-3-2

 (19-5)شكل رقم ال

 سمٓٗ xسم٘ٔ: مساحة العمل

 جروك+ لماع طالء زجاجً + طٌنة بول كلً : الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه, حز , تفرٌػ : التقنٌات

من القباب المملوكٌة تم  مستوحاةهو شكل مركب  :العناصر التشكٌلٌة

تشكٌلة بواسطة الدوالب اآللً ثم استخدم الحز خفٌؾ البروز إلبراز 

 .الٌدوٌة المالمس
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 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد هذا العمل على تركٌبات هندسٌة وعضوٌة مستوحاة من القباب      

فقد استخدمت الدارسة الشكل الكروي واالسطوانً فً , المملوكٌة اإلسالمٌة

روي المقسوم فالنصؾ كروي فً أعلى العمل ثم الشكل الك. عمل واحد

والذي ٌتوسطه شرٌط عرضً ٌلتؾ حول العمل ثم ٌلٌه شكل أسطوانً 

طوٌل ٌمثل قاعدة العمل مما ٌعطً التنوع فً العمل من خالل رإٌة العمل 

ثم استخدمت الدارسة تقنٌة التفرٌػ فً أعلى العمل , فً قطاعات مختلفة

ه فً وتكرار 8,7على شكل نقاط ثم الحز فً الشكل الكروي على شكل 
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النصؾ المكمل للشكل الكروي أسفل العمل  ثم مثلثات مقلوبة على شكل 

تلتؾ حول الشكل األسطوانً للقاعدة ٌتخللها تؤثٌر ملمسً صؽٌر مما   8,7

ٌعطً حركة إٌحابٌة للعمل الخزفً بؤكمله وذلك بتؽٌٌر أوضاع العناصر 

كما تعطً  ,المشكلة للعمل وتركٌباته البنابٌة على الرؼم من ثبات العمل

حركة على سطح الجسم عن طرٌق ترتٌب العناصر الزخرفٌة المتمثلة  فً 

وأكدت الدارسة هذه الحركة باستخدام , اتجاهات عرضٌة تلتؾ حول العمل

الطالء الزجاجً وسٌالنه على الشكل فقد أدى إلى ربط العمل وأجزاء 

ات فصولة من شكل عادي إلى شكل مبتكر فؤصبح العمل عبارة عن عالق

 .تبادلٌة ندركها ونحسها فً الفراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)رقم عمل  5-3-3

 (20-5)الشكل رقم 

 سمٕٓ x سمٖٓ: مساحة العمل

 جروك+ طالء زجاجً + طٌنة بول كلً : الخامات

 .بعض التؤثٌرات ألملمسٌه, المفرغ الحفر, تفرٌػ  :التقنٌات

لمملوكٌة تم تشكٌلة من القباب ا مستوحاةهو شكل بسٌط  :العناصر التشكٌلٌة

بواسطة الشرابح ثم استخدم الحفر المفرغ بالتشكٌل الٌدوي إلبراز المالمس 

 .الٌدوٌة
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 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد هذا العمل على التركٌبات البنابٌة للشكل العضوي المخروطً      

محققاًال التناسق والتوازن , اعة سداسٌة الشكلأعلى العمل والذي ٌتركز على ق

واالنسجام بٌن الشكل العضوي والهندسً وموضح العالقة المتبادلة بٌن 

شكل العمل والفراغ سواء الفراغ النافذ داخل العمل أو المحٌط بالعمل وقد 

وضحت الدارسة ذلك فً استخدامها لتقنٌة الحفر شدٌد البروز والمتجه فً 

الشكل المخروطً فتعطً حركة إٌحابٌة منتظمة كما  خطوط منحنٌة على

استخدمت تقنٌة التفرٌػ على القاعدة السداسٌة  مما ٌعطً فراؼاًال نافذاًال فً 
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الهٌبة الشكلٌة للعمل وأكدت هذه العالقات باستخدام الطالء الزجاجً 

 .وسٌالنه على الشكل عامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)رقم عمل  5-3-4

 (21-5)الشكل رقم 

 سمx  20سم40: مساحة العمل

 .طالء زجاجً معتق+ طٌنة بول كلً : الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه ناعمة, الحفر متوسط البروز , تفرٌػ  :التقنٌات

من القباب المملوكٌة تم  مستوحاةهو شكل مركب  :العناصر التشكٌلٌة

إلبراز الحفر متوسط البروز تشكٌلة بواسطة الدوالب اآللً ثم استخدم 

 .لمالمس الٌدوٌةا
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 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد هذا العمل على استخدام عنصر عضوي واحد فً تركٌب بنابً      

الدارسة العنصر البٌضاوي فً عمل الشكل وتركٌبه  تمختلؾ فقد استخدم

نابً المتبع فً على عنصر عضوي آخر مما أدى إلى اختالؾ فً الفكر الب

األعمال السابقة والناتجة على استخدام عنصر عضوي واحد فً العمل 

 .إلعطابه رإٌة جدٌدة من خالل النظر حول الشكل فً كل االتجاهات

فقد استخدمت الدارسة الكرة فً أعلى العمل والمحٌطة بالهالل المقلوب 

تقنٌة حفر المملوكٌة وأٌضاًال استخدمت  اإلسالمٌةالمستوحاة من القباب 
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متوسط البروز لألهلة الملتفة حول الشكل ثم التؤثٌرات ألملمسٌه الناعمة 

, على الشكل العلوي إلعطاء فاصل بٌنة وبٌن الشكل العضوي أسفل العمل

ثم عادت الدارسة مستخدمة الحفر متوسط البروز فً اإلطار الملتؾ حول 

م ٌلٌه تفرٌػ مما أعطى حركة إٌحابٌة عرضٌة ث 8,7الشكل السفلً على 

لدوابر تمثل النوافذ على سطح القباب المملوكٌة والعقود التً استخدمت فٌها 

الحفر المتوسط البروز إلظهاره والتؤثرات ألملمسٌه على سطحها بعد ذلك 

قامت الدارسة باستخدام الطالء ألزخرفً المعتق على الشكل مما ٌعطً 

 .عناصره تؤثٌر لونً بالػ األهمٌة فً إظهار الشكل وربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)رقم عمل  5-3-5

 (22-5)الشكل رقم 

 سمٕٕ  xسمٖ٘: مساحة العمل

 .طالء زجاجً+ طٌنة بول كلً : الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه مختلفة: التقنٌات

من القباب المملوكٌة تم تشكٌلة  مستوحاةهو شكل بسٌط  :العناصر التشكٌلٌة

 .س الٌدوٌةبواسطة الدوالب اآللً ثم إبراز المالم
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 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ال ٌختلؾ هذا العمل كثٌر عن األعمال السابقة فقد استوحت الدارسة     

المملوكٌة وذلك بؤخذ عنصر الهالل الموجود  اإلسالمٌةأٌضاًال من القباب 

بنابً مركب مما  على القبة والشكل الكروي للقبة وجمعت بٌنهم فً شكل

 .أعطى إضافة جدٌدة ألعمال الدارسة

وقد استخدمت الدارسة تؤثٌرات ملمسٌه متباٌنة فً العمل بٌن الناعم والخشن 

مما أدى إلى وجود عالقة بٌنهم وبٌن الهٌبة الشكلٌة للعمل وكؤنه قابم فً 
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ٌة وقد أكدت الدارسة هذه العالقة باستخدام طالء زجاجً ذا قٌمة عال, الفراغ

 .التركٌز وقوٌة تتناسب وصالبة العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)رقم عمل  5-3-6

 (23-5)الشكل رقم 

 سمٓٗ  xسمٖٖ: مساحة العمل

 .طالء زجاجً+ طٌنة بول كلً  :الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه ناعمة, حفر خفٌؾ البروز  :التقنٌات
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باب المملوكٌة من الق مستوحاةهو عمل تجمٌعً بسٌط  :العناصر التشكٌلٌة

تم تشكٌلة بواسطة الشرابح ثم استخدم الحفر خفٌؾ البروز إلبراز المالمس 

 .الٌدوٌة

 

 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد هذا العمل على تركٌبات هندسٌة عضوٌة بسٌطة مستوحاة من     

ارسة فً تركٌب المملوكٌة وبؤحجام مختلفة جمعت بٌنهم الد اإلسالمٌةالقباب 

وقد استخدمت , فً شكل واحد األشكالبنابً مبتكر فً عمل تجمعً لهذه 

الدارسة تقنٌة الحفر خفٌؾ البروز فً إظهار وحدة نباتٌة تتحرك على 
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التجمٌعٌة فتزٌد من ترابطها فً حركة نتجت على سطح الشكل  األشكال

الزجاجً وقد أكدت الدارسة هذه الحركة باستخدام الطالء . التجمٌعً

الخفٌؾ بحٌث ٌلعب الظل والنور عبر سطح العمل التجمٌعً البنابً مما 

ٌضمن الوحدة المنشودة للعمل فؤصبح وحدة ترابطٌة وجدانٌة لها األثر على 

 .إدراك لمشاهد للعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)رقم عمل  5-3-7

 (24-5)الشكل رقم 

 سمٗٔ x سمٖ٘: مساحة العمل

 .طالء زجاجً+ كلً  طٌنة بول: الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه, حفر متوسط البروز , حز, تفرٌػ :التقنٌات
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من القباب المملوكٌة تم  مستوحاةهو شكل مركب  :العناصر التشكٌلٌة

تشكٌلة بواسطة الدوالب اآللً ثم استخدم الحفر متوسط البروز والتفرٌػ 

 .والحز إلبراز المالمس الٌدوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةلعناصر ا

ٌعتمد هذا العمل على تركٌبات هندسٌة وعضوٌة مستوحاة من القباب      

المملوكٌة فقد استخدمت الدارسة الشكل الكروي واألسطوانً فً  اإلسالمٌة

عمل واحد فالنصؾ كروي فً أعلى العمل ثم الشكل النصؾ كروي األكبر 

ألعلى ثم ٌلٌه أسطوانة ترتبط بشكل نصؾ كروي منه فً الحجم معكوس ل
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وقد استخدمت الدارسة تقنٌة الحفر متوسط , أخر ثم قاعدة متسعة من أسفل

البروز فً عمل وحدة هندسٌة إسالمٌة تتوسط نصؾ الكرة العلوي ثم 

استخدمت تؤثٌرات ملمسٌه كما استخدمت تفرٌػ لمثلثات متراصة حول 

تخدمت التؤثٌرات ألملمسٌه على القاعدة نصؾ الكرة األكبر وبعد ذلك اس

محققة التنوع فً العمل من خالل رإٌة العمل فً قطاعات مختلفة وذلك 

وأكدت الدارسة , بتؽٌٌر أوضاع العناصر المشكلة للعمل وتركٌباته البنابٌة

هذه الرإٌة باستخدام الطالء الزجاجً على الشكل فقد أدى ذلك إلى ربط 

 .مبتكر تدركه فً الفراغ يل خزفً بنائالعمل وأجزابه فؤصبح شك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8)رقم عمل  5-3-8

 (25-5)الشكل رقم 

 سمٕٓ x سمٔٗ: مساحة العمل

 .طالء زجاجً+ طٌنة بول كلً  :الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه ناعمة, حز  :التقنٌات
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من القباب المملوكٌة تم تشكٌلة  مستوحاةهو شكل بسٌط  :العناصر التشكٌلٌة

 .اسطة الدوالب اآللً ثم استخدم الشرابح والحز إلبراز المالمس الٌدوٌةبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد هذا العمل على التركٌبات الهندسٌة العضوٌة والمستوحاة من      

وي فً أعلى فقد استخدمت الدارسة الشكل الكر, المملوكٌة اإلسالمٌةالقباب 

العمل والذي ٌرتكز على قاعدة اسطوانٌة وقد استخدمت الدارسة شرٌط 

توحً بحركة . ٌلتؾ حول الشكل من أعلى إلى أسفل فً إنحاء مختلؾ

وتتخلل هذه االنحناءات تؤثٌرات ملمسٌه تربط أجزاء , الشكل حركة إٌهامٌة
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صبح الشكل ذو العمل فً عالقة متبادلة أكدتها الدارسة بالطالء الزجاجً فؤ

 .عالقات تدرك فً الفراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)رقم عمل  5-3-9

 (26-5)الشكل رقم 

 سمٕٓ x سمٕ٘: مساحة العمل

 .طالء زجاجً+ طٌنة بول كلً  :الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه ناعمة+ تفرٌػ  :التقنٌات
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شكٌلة من القباب المملوكٌة تم ت مستوحاةهو شكل بسٌط  :العناصر التشكٌلٌة

 .بواسطة الدوالب اآللً ثم استخدم التفرٌػ إلبراز المالمس الٌدوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

فؤعلى العمل , العضوٌة شكالٌعتمد هذا العمل على التركٌبات البنابٌة لأل    

ارؾ نجمٌه ٌتضح الشكل النصؾ كروي على شكل ؼطاء إلناء وٌحمل زخ

هندسٌة فً منتصفة وٌلٌه إطار ذو تؤثٌرات ملمسٌه وٌرتكز على قاعدة 

استخدمت الدارسة تقنٌة , تحمل وحدات وجامات نجمٌه, دابرٌة الشكل
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التفرٌػ فً عمل وحدات هندسٌة على سطح الجسم محققة التوازن 

بٌة وتتبادل عالقة الهٌبة البنا. واالنسجام بٌن الشكلٌن العضوٌٌن المركبة

الشكلٌة مع تكرار أو إٌقاع الجامات الزخرفٌة حول الشكل مما ٌوحً 

بحركة الشكل ذاته كما أن للطالء الزجاجً نقاء بهٌج على سطح العمل مما 

 .ٌجعله شكل مبتكر رؼم بساطة تراكٌبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10)رقم عمل  5-3-10

 (27-5)الشكل رقم 

 سمٖٖ  xسمٕٗ :مساحة العمل

 .طالء زجاجً+ بالطة خزفٌة : الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه, الحز , الحفر شدٌد البروز  :التقنٌات
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من القباب المملوكٌة تم تشكٌلها  مستوحاةهً بالطة  :العناصر التشكٌلٌة

بواسطة الشرابح ثم استخدام الحز الحفر شدٌد البروز إلبراز المالمس 

 .الٌدوٌة

 

                   

                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

ٌعتمد هذه العمل على تكرار الشكل المخروطً للقبة المملوكٌة فً      

تداخل وتركٌب مبتكر مما ٌعطً شكل بنابً مركب وقد استخدمت الدارسة 

استخدمت الحز فً  تقنٌة الحفر شدٌد البروز فً إظهار ذلك التركٌب كما

إظهار وحدة زخرفٌه نباتٌة تمتد على البالطة الخزفٌة فً حركة دابرٌة كما 
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استخدمت التؤثٌرات ألملمسٌه فً أماكن مختلفة لتؤكد الترابط بٌن تداخل هذه 

وقد أكتفت الدارسة باستخدام , مما ٌعطً فكراًال فنٌاًال خاص بالدارسة األشكال

ٌنة الملونة بؤكسٌد الحدٌد لتؤكٌد وحدة الطالء الزجاجً الشفاؾ على الط

 .العمل وإعطابه هٌبة محددة فً الفراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)رقم عمل  5-3-11

 (28-5)الشكل رقم 

 سمٖ٘ x سمٓ٘ :مساحة العمل

 .طٌنة ملونة+ بالطة خزفٌة  :الخامات

 .الحز, الحفر شدٌد البروز : التقنٌات
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من القباب المملوكٌة تم تشكٌلها  مستوحاةهً بالطة  :العناصر التشكٌلٌة

بواسطة الشرابح ثم استخدام الحز الحفر شدٌد البروز إلبراز المالمس 

 .الٌدوٌة

 

                                                 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

شكل الكروي ٌعتمد هذه العمل على تكرار شكل مركب مكون من ال     

المملوكٌة ومتدرج  اإلسالمٌةفوق أسطوانً متكرر ومستوحى من القباب 

فً البروز ومستوٌات مختلفة فً األطوال فً شكل تركٌبً بنابً وذلك 

باستخدام تقنٌة الحفر شدٌد البروز كما استخدمت الحز فً كتابة الحروؾ 
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ي حركة متناؼمة مقتبسة من العناصر الزخرفٌة الكتابٌة للقباب المملوكٌة ؾ

فً التصمٌم للبالطة الخزفٌة فهناك إحساس باتجاه الحركة فهو اتجاه نسبً 

تستشعره الدارسة فً اتجاه مرتفعاًال أحٌاناًال ومنخفضاًال أحٌاناًال أخرى وذلك 

وقد أكدت ذلك الدارسة . إلحداث التوازن البصري داخل عناصر العمل

 .بالتؤثٌرات اللونٌة للبالطة الخزفٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12)رقم عمل  5-3-12

 (29-5)الشكل رقم 

 سمٖٓ x سم٘ٗ: مساحة العمل

 .طالء زجاجً شفاؾ+ طٌنة ملونة + بالطة خزفٌة : الخامات

 .تؤثٌرات ملمسٌه, الحز , الحفر متوسط البروز  :التقنٌات
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من القباب المملوكٌة تم تشكٌلها  مستوحاةهً بالطة  :العناصر التشكٌلٌة

شرابح ثم استخدام الحز الحفر متوسط البروز إلبراز المالمس بواسطة ال

 .الٌدوٌة

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشكل التشكٌلٌة والعالقات الجمالٌةالعناصر 

 أشكالٌعتمد هذه العمل على تكرار شكل الناقوس المقلوب وهو إحدى      

عصر المملوكً ومتدرج من أعلى البالطة إلى أسفلها فً تدرج القباب ال

وتداخالت مختلفة فً األطوال تمثل شكل تركٌبً بنابً وذلك باستخدام تقنٌة 

كما استخدمت الحز فً كتابة إحدى الحروؾ . الحفر المتوسط البروز
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المقتبسة من العناصر الزخرفٌة الكتابٌة للقباب المملوكٌة وذلك فً حركة 

ار إلعطاء الحركة اإلٌحابٌة على سطح البالطة الخزفٌة وتنظمها وتكر

وتحركها فً اتجاهات مختلفة على سطح البالطة وإنشاء عالقة بٌنها وبٌن 

التؤثٌرات ألملمسٌه الموزعة على أسطح البالطة مما ٌعطً إٌحاء بحركة 

الطٌنة الملونة على  مالشكل ككل وقد أكدت الدراسة هذه الحركة باستخدا

سطح البالطة الخزفٌة وتوزٌعها وإضافة الطالء الزجاجً الشفاؾ فً 

 .بعض األماكن من البالطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجربة معٌار  5-4

إن المعٌار التً اقترحته الدارسة لتكشؾ مدى ارتباط قٌم وعناصر      

ها الخزفٌة هً    أشكالمع فكر المدرسة البنابٌة وصٌاؼة  اإلسالمٌةالقباب 

قامت بتشكٌلها الدارسة من خالل دراسة  أعمالعمالًال مختار من ( ٕٔ)



196 

 

وتحلٌل مختارات من القباب المملوكٌة واستخالص قٌمها الفنٌة التً 

 . توصلت إلٌها الدارسة فً عالقتها مع سمات فكر المدرسة البنابٌة 

إن عملٌة قٌاس ظاهراًال ما تتطلب خبراء فً هذه الظاهرة : اختٌار الخبراء 

لذا فؤن الدارسة قد اختارت فنانٌن متخصصٌن فً مجال الخزؾ والفن و

 .الحدٌث من أساتذة الكلٌات الفنٌة 

تقٌٌم األعمال الفنٌة الخاصة بالتجربة  استمارةقامت الباحثة بعرض     

على عدد من الخبراء المتخصصٌن كالًال على حده ( عمل ٕٔ)الذاتٌة للـ 

 .ةنك لتحكٌم وقٌاس محاور اإلستباوذل

 

الذاتٌة بفروض تطبٌقات أعمالها  لكً تتؤكد الباحثة من صحة ارتباط         

( ٕ), عالٌة جداًال ( ٔ)البحث وفق خمس معاٌٌر لقٌاس محور اإلستبانة وهً 

وذلك لتقٌٌم كل بند . ؼٌر موجودة( ٘), منخفضة( ٗ), متوسطة( ٖ), عالٌة

 .من محاور اإلستبانة

 .ة بالقباب المملوكٌة كوحدة معمارٌة ارتباط التجرب :المحور األول 

تحقٌق القٌم المشتركة بٌن عمارة القباب المملوكٌة والخزؾ  :المحور الثانً 

الظل )البنابً فً التجربة من حٌث التركٌبات الهندسٌة ودرجات اللون 

 .واإلٌقاع والشكل والفراغ والملمس( والنور

 . اري فً التجربةواإلبتكالتطبٌقً توفر الجانب  :المحور الثالث 
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 تفرٌػ استمارة تحكٌم أعمال الباحثة( 9-ٗ)جدول 
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نموذج االستبانة وتحلٌل البٌانات الخاصة بها ٌتضح أن قراءة من         

وإن معدالت التفاوت بٌنهم . إجابة المحكمٌن كانت إٌجابٌة إلى حد كبٌر

باحثة كما كانت نتابج داله بنسب مبوٌة متباٌنة وقد قامت ال, متقاربة

 :كالتالًبٌاناتها عدد من النتابج  باستخراج

ى تحقٌق محور ارتباط التجارب الخزفٌة لإجماع المحكمٌن ع -ٔ

وكان ذلك االرتباط ضمن معاٌٌر , معمارٌة كوحدةبالقباب المملوكٌة 

 %.78و عالٌة جداًال بنسبة % ٕٕتتراوح من عالٌة بنسبة 

عمارة القباب  إجماع المحكمٌن على تحقٌق القٌم المشتركة بٌن -ٕ

التركٌبات الهندسٌة )المملوكٌة والخزؾ البنابً فً التجربة من حٌث 

والشكل ( اإلٌقاع)والحركة اإلٌحابٌة ( الظل والنور)واللون ودرجاته 

% 9وكانت تتراوح ضمن معاٌٌر من متوسطة بنسبة , (والفراغ والملمس

ٌار وقد كان هناك مع% ٘ٗوعالٌة جداًال بنسبة % ٖٙوعالٌة بنسبة 

 %.ٔمنخفض بنسبة 

ضمن استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة إجماع المحكمٌن على  -ٖ

وعالٌة جداًال بنسبة % ٓ٘وعالٌة بنسبة % 9ٔمعاٌٌر من متوسطة بنسبة 

ٖٔ.% 

ومن هنا وبناء على ما تناولته الباحثة من دراسات وما استخلصته من نتابج 

ٌجابً للنتابج النظري للبحث وبناء على المعدل اال اإلطارفً كل من 

من ممارسات تجرٌبٌة  عرفتهالسابقة التً توصلت لها الباحثة من خالل ما 

الفنٌة التً تربط بٌن القباب  الخصابصقابمة على الكشؾ عن القٌم و

والخزؾ البنابً فقد تبٌن تحقق صدق الفروض من  اإلسالمٌةالمملوكٌة 

الً تإكد الباحثة على خالل معدل نتابج تقٌٌم ممارسة التجربة العلمٌة وبالت

 :إمكانٌة

قٌم فنٌة  إلٌجادالتشكٌلٌة للمدرسة البنابٌة كمحور  الخصابصاتخاذ  -

خزفٌة مبتكرة من خالل توافقها مع  أشكال إلنتاجمتنوعة تخدم 

 .اإلسالمٌةالقباب 

 اإلسالمًالتوصل إلى استحداث انتاجات خزفٌة تحمل سمات الفن  -

 .اب فً العصر المملوكًالقب أشكالمن خالل دراسة وتحلٌل 
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المملوكٌة  اإلسالمٌةبعد الدراسة التً قامت بها الدارسة عن القباب           

 واإلفادة منها فً استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة استخلصت منها عدة نقاط 

أثرت فً كثٌر من االتجاهات وكان لفن العمارة  ٌةاإلسالمالفلسفة  .ٔ

تحكمها تعالٌم الدٌن  اإلسالمٌةنصٌٌب من هذا فتكونت تقالٌد خاصة بالعمارة 

اإلسالمً ومتؤثرة بالتقالٌد والطرز الفنٌة التً أشتهر بها كل عصر من 

 .اإلسالمٌةالعصور 

لتً جاءت أن جمال العمارة المملوكٌة ٌنبع عن الوحدة التً تحكمها وا .ٕ

 .من وحدة العقٌدة وتشابه الروح فً شتى أنحاء العالم اإلسالمً

أن دراسة التراث اإلسالمً دراسة مستفٌضة ٌمكن من خاللها استلهام  .ٖ

 .صٌاؼات خزفٌة جدٌدة تثري مجاله

القباب وجدت الدارسة أن القباب كوحدة معمارٌة ما هً  وتحلٌل دراسة .ٗ

لفراغ استخدمت فٌها تقنٌات مختلفة إال هٌبة بنابٌة شكلٌة بسٌطة فً ا

 .ها الزخرفٌةأنواعإلظهار 

استنتجت الدارسة من خالل دراستها للقبة كوحدة معمارٌة إسالمٌة أنه  .٘

ٌمكن استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة من خالل هٌبتها البنابٌة الشكلٌة 

 .وأسالٌب تقنٌة معالجة سطحها وزخارفها الموجودة علٌها

لقبة شكل معماري بنابً له خصابص البنابٌة أكدت الدارسة أن ا .ٙ

 .المجردة

الهندسٌة العضوٌة والؽٌر  شكالتمٌزت المدرسة البنابٌة باستخدامها لأل .7

عضوٌة واتجاهها لعصر العلم وبحثها من خالل التؤمل فً الطبٌعة الكون 

واندماجاتها بٌن المذاهب المختلفة لها على إمكانٌة الربط بٌن تلك المدرسة 

 .اإلسالمٌة بأسس الصٌاؼات الخزفٌة المتؤثرة بالقباوبٌن 

 اإلسالمٌةتوصلت الدارسة إلى مجموعة من نقاط التوافق بٌن القباب  .8

والمدرسة البنابٌة على الرؼم من االختالفات الناتجة عن اختالفات العصر 

 .والثقافة والعقٌدة والمجتمع

 

 التوصٌات 6-2

تراث اإلسالمً واستلهام توصً الدارسة باالستزادة من دراسة ال .ٔ

 .معطٌاته بشتى نواحً الثقافة
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لمعرفة مزٌد من  اإلسالمٌةالعناصر المعمارٌة  أشكالضرورة دراسة  .ٕ

 .القٌم الفنٌة والجمالٌة لها

اإلفادة من التراث المعماري اإلسالمً للقباب فً أنحاء العالم اإلسالمً  .ٖ

ا التراث عن طرٌق فً زٌادة وإثراء الثقافة الفنٌة والوعً بمكونات هذ

االهتمام والتعمق فً الدراسة والتحلٌل وإدراك العالقات واستٌعاب ما 

 .وراءها من قدرات مهارٌه واتجاهات جمالٌة

وكٌؾ أثرت على شخصٌة  اإلسالمٌةالتعرٌؾ بالقٌم الفنٌة والجمالٌة  .ٗ

 .خاصتاًال  اإلسالمٌةالفن اإلسالمً عامتاًال وعلى مضمون العمارة 

دة عن القباب فً العالم اإلسالمً فً العصر الحدٌث عمل دراسات جدي .٘

وعمل مقارنة بٌنها وبٌن القباب فً العصور السابقة لرصد مدى التطور 

وطرق البناء واستخدام التكنولوجٌا  األشكالالذي حدث لها من حٌث 

 .الحدٌثة وتؤثٌرها

والتعرؾ على قٌمها الفنٌة  اإلسالمٌةدراسة المفردات األخرى للعمارة  .ٙ

 .واالستفادة منها فً  مجال الفن بوجه عام والخزؾ بوجه خاص

الكشؾ عن مزٌد من نقاط التكامل أو التوافق  بٌن القٌم الفنٌة للعمارة  .7

 .والخزؾ البنابً إلضفاء لمسة جمالٌة فً المجال الفنً اإلسالمٌة

دراسة األسس الفلسفٌة والتشكٌلٌة لمذاهب الفن الحدٌث وربطها بالتراث  .8

 .مً لتواكب فكر وثقافة وجمالٌات العصر الحالًاإلسال

فً خامات وتقنٌات التشكٌل الخزفً والتطبٌق توصً الدارسة بالدراسة  .9

فً تلك الدراسة والتحلٌل للوصول إلى أكبر قدر ممكن من االستفادة من 

تطبٌق نتابج الدراسات المختلفة فً مجاالت التراث والفنون الحدٌثة 

 .الخزفً واإلبداع فً مجال الفن

 

 

 

 ملخص البحث  6-3

إن استحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة فً مجال الخزؾ تعتبر أحد      

المداخل الهامة المستفٌدة من خامة الطٌنة وتشكٌلها ومعتمدة على دراسة 
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ورإٌة تحلٌلٌة لعناصر التراث المعماري اإلسالمً الذي ٌعد المحور 

 .األساسً فً هذا االستحداث

اول الدارسة محور التراث المعماري اإلسالمً والمتمثل فً أثناء تن     

عنصر القبة كمصدر الستحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة تبٌن أهمٌة هذه 

العناصر المعمارٌة وما تحتوٌه من قٌم ٌجب على الفنان أو الدارس أن ال 

ٌؽفلها فقد بلورت الدارسة مشكلة البحث فً أنه هل ٌمكن إثراء العملٌة 

ة فً مجال التشكٌل الخزفً من خالل االستفادة من الدراسة اإلبداعً

كمدخل الستحداث صٌاؼات خزفٌة بنابٌة  اإلسالمٌةالتحلٌلٌة للقباب 

 .البنابٌة التشكٌلٌة كمحور للبحث الخصابصباستخدام 

 :وبناء على ذلك فقد حددت الدراسة الفروض التالٌة     

 اإلسالمٌةاسة وتحلٌل القباب إمكانٌة استخالص القٌم الفنٌة من در     

التشكٌلٌة للمدرسة البنابٌة كمحور إلٌجاد قٌم  الخصابص ذالمملوكٌة واتخا

 أشكالالمملوكٌة تخدم استحداث  اإلسالمٌةفنٌة تتفق مع القٌم الفنٌة للقباب 

 .خزفٌة بنابٌة

وللتحقق من صحة الفروض المطروحة تناولت الدارسة المنهج      

 :فً ست فصول وهً التطبٌقً الوصفً التحلٌلً

ٌتضمن موضوع الدراسة والخلفٌة ومشكلة البحث وأهمٌته : الفصل األول

 .وأهدافه وفروضه باإلضافة إلى الحدود والمنهج المتبع والمصطلحات

 .ٌتضمن الدراسات المرتبطة بالبحث: الفصل الثانً

  مضامٌنها  اإلسالمٌةالدراسات المرتبطة بمجال العمارة : أوالًال

 .لفلسفٌةا

  ُ  .المملوكٌة اإلسالمٌةالدراسات المرتبطة بمجال القباب : ثانٌا

 البنابً الدراسات المرتبطة بمجال الخزؾ: ثالثا. 

 

 : الفصل الثالث

ٌلٌها  مقدمةمن مضامٌن فلسفٌة ب هوما تحتوي اإلسالمٌةتناول دراسة العمارة 

تنوع ومركزٌة ومحاورها من وحدة والقٌم الجمالٌة فً العمارة اإلسالمٌة 

المضمون و الشكل فً العمارة وتكامل وتجرٌد ورمزٌة كما تناولت 
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 ثم تلٌها العناصر المعمارٌة والزخرفٌة للعمارة اإلسالمٌةواإلسالمٌة 

 الخصابص العامة للعمارة المملوكٌةومكوناتها و عمارة العصر المملوكً

مكونـات والقباب طرق بناء والقٌم الفلسفٌة للقباب اإلسالمٌة المملوكٌة و

 .القبـة

 : الفصل الرابع

مفهوم البنابٌة  دراسة المدرسة البنابٌة وقٌمها الفنٌة فً التشكٌل الخزفً من حٌث:المبحث األول

 . العالقة بٌن القباب اإلسالمٌة المملوكٌة البنابٌة و

حٌث  من المملوكٌة بمصر اإلسالمٌة دراسة تحلٌلٌة لمختارات من القباب :المبحث الثانً

تحلٌل  و تقنٌة معالجة سطح القبة و الزخارؾ المشكلة على القبة ثم الهٌبة البنابٌة الشكلٌة

القٌم الفنٌة فً التشكٌل المعماري  صواستخاللوكٌة بمصر المم اإلسالمٌة مختارات من القباب

 . للقباب المملوكٌة 

 : الفصل الخامس

ن العالمٌٌن الذٌن تتصؾ أعمالهم عرض مختارات إلنتاج أعمال بعض الفنانٌن الخزفًٌ

وعالقاتها الهندسٌة كؤساس فً بناء اإلنتاجات  ةبالبنابٌة التً تعتمد على الهٌبة الخارجً

دور الخامة فً استحداث  و اإلنتاجات التشكٌلٌة للباحثةثم ٌلٌها عرض  التشكٌلٌة للباحثة

نفٌذ اإلنتاجات التشكٌلٌة صٌاؼات خزفٌة بنابٌة جدٌدة والخامات واألدوات المستخدمة فً ت

التشكٌلٌة  الخصابصباستخدام  وتوضٌح هدؾ الباحثة من إنتاج تشكٌالتها الخزفٌة للباحثة

للمدرسة البنابٌة إلثراء التشكٌل الخزفً وعرض إنتاج الدارسة الخزفً على مجموعة من 

نقاط  المتخصصٌن لتقٌٌم اإلنتاج من خالل استمارة استبٌان ذات داللة إحصابٌة تحمل

ومحاور أهداؾ البحث ثم حصر هذه النتابج لمعرفة مدى إجماع المحكمٌن على محاور 

 .المقٌاس التً تإدي تحقٌق فروض البحث

النتابج والتوصٌات وملخص البحث العربً واالنجلٌزي :  الفصل السادس

 .والمراجع

 المراجع العربٌة 6-4-1

 .هـ7ٓٗٔ, رٌؾمجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ الش: ألقرآن كرٌم -

, دار المعارؾ, فنون الؽرب فً العصور الحدٌثة, نعنت:إسماعٌل -

 .م978ٔ,القاهرة

 .م97ٙٔ, مكتبة مصر, مشكلة الفنزكرٌا, : إبراهٌم -
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, الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب, القاهرةشحاتة عٌسى, : إبراهٌم -

 .مٕٔٓٓمكتبة األسرة, 

, مركز المعمارٌة المنظور اإلسالمً للنظرةعبد الباقً, : إبراهٌم -

 .م98ٙٔالدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة, القاهرة, 

تؤصٌل القٌم الحضارٌة فً بناء المدٌنة عبد الباقً, : إبراهٌم -

, مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة, المعاصرة اإلسالمٌة

 .م98ٕٔالقاهرة, 

, تؤصٌل القٌم الحضارٌة فً بناء المدٌنة عبد الباقً: إبراهٌم -

, القاهرة, مركز الدراسات التخطٌطٌة المعاصرة المٌةاإلس

 .98ٕٔوالمعمارٌة, 

, المصطلحات المعارٌة فً الوثابق المملوكٌةلٌلى علً, : إبراهٌم -

 .م99ٔٔمكتب الجامعة األمرٌكٌة, القاهرة, 

, دار فلسفة الجمال ونشؤة الفنون الجمٌلةمحمد علً, : أبو رٌان -

 .م989ٔالمعرفة الجامعٌة, اإلسكندرٌة, 

, المركز القومً للبحوث المدخل إلى البنٌوٌةأحمد, : أبو زٌد -

 .م99٘ٔاالجتماعٌة والجنابٌة, القاهرة, 

دار ,الطبعة الثانٌة, الجزء األول,  علم الفلكلور, محمد:ألجوهري -

 .م977ٔ,القاهرة, المعارؾ

اإلفادة من األسلوب الهندسً فً الفن كمال الدٌن صالح, : أشرؾ -

 .اإلسالمً

 .م9ٙٙٔ, دار المعارؾ, القاهرة, الفن اإلسالمًأبو صالح, : أللفًا -

, مإسسة المعجم الوسٌطمجدي الدٌن ٌعقوب الفٌروز, : أٌادي -

 .م998ٔ, ٙالرسالة, ط

 ٖ, والوظابؾ على اآلثار العربٌة اإلسالمٌةالفنون حسن, : الباشا -

 .م9ٙٙٔأجزاء, دار النهضة, القاهرة, 

, باالشتراك مع آخرون, خها فنون آثارهاالقاهرة تاريحسن, : الباشا -

 .م97ٓٔ
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, دار المعارؾ, القاهرة, العملٌة االبتكارٌةمحمود, : البسٌونً -

 .م9ٙٗٔ

, عالم الكتاب, القاهرة, أسرار الفن التشكٌلًمحمود, : البسٌونً -

 .م98ٓٔ

, دار المعارؾ, القاهرة, الفن فً القرن العشرٌنمحمود, : البسٌونً -

 .م98ٖٔ

, دار الكتاب من الحداثة إلى ما بعد الحداثة فً الفنفٌؾ, ع: البهنسً -

 .م99ٓٔالعربً, القاهرة, 

 .م98٘ٔ, دار طالس, دمشق, العمارة عبر التارٌخعفٌؾ, : البهنسً -

, دار الفن العربً الحدٌث بٌن الهوٌة والتبعٌةعفٌؾ, : البهنسً -

 .م97ٓٔالكتاب العربً, القاهرة, 

, دار الكتاب فً بٌن التراث والقومٌةالعمران الثقاعفٌؾ, : البهنسً -

 .م997ٔالعربً, القاهرة, 

, دار العمارة العربٌة خصوصٌتها وابتكارتهامحمد حسٌن, : جودي -

 .المسٌرة للنشر, عمان

, مكتبة النهضة المصرٌة, القاهرة, فنون اإلسالم زكً محمد,: حسن -

 .م9ٗ8ٔ

, القاهرة, , دار الفكر العربًمذاهب الفن المعاصر محمد حسن,: حسن -

 .م97ٗٔ

, مطابع جامعة حلوان, من أعالم الخزؾ المعاصر محمد طه,:حسٌن -

 .م98ٕٔالقاهرة, 

, القباب المخرطٌة فً الطرق, هناء : عبد الخالق, عطا:الحدٌثً  -

 .م97ٗٔبؽداد, 

, الجزء الثانً, دار إحٌاء التراث معجم البلدانٌاقوت, : الحموي -

 .م979ٔالعربً, بٌروت, 

, دار الفكر اللبنانً, القاهرة, اإلسالمٌةالعمارة العربٌة , كامل: حٌدر -

 .م99ٗٔ
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 .سنن الترمذيأبو عٌسى محمد, : الترمذي -

, كلٌة تربٌة فنٌة, جامعة حلوان, الخزؾمتولً إبراهٌم, : الدسوقً -

 .م998ٔ

 ٘, والقبطٌة بالقاهرة اإلسالمٌةأطلس العمارة عاصم محمد, : رزق -

 .مٕٓٓٓرة, أجزاء, مكتبة مدبولً, القاه

, اإلسالمٌةمعجم مصطلحات العمارة والفنون عاصم محمد, : رزق -

 .مٕٓٓٓمكتبة مدبولً, القاهرة 

, دار الفكر, تارٌخ الفن عند العرب والمسلمٌنأنور, : الرفاعً -

 .م977ٔ

, دار النهضة التكوٌن فً الفنون التشكٌلٌةعبد الفتاح, : رٌاض -

 .م97ٗٔالعربٌة, القاهرة, 

 ., دار الفكر العربًفنون اإلسالمن, محمد حس: زكً -

 .بٌروت , , دار الرتب الجامعٌةفن الخزؾنذٌر, : الزٌات -

, مجموعة األلؾ فً مصر اإلسالمٌةالعمارة كمال الدٌن, : سامح -

 .م98ٖٔكتاب, مكتبة النهضة المصرٌة, القاهرة, 

, القاهرة, فً الفن الحدٌث اإلسالمٌةأثر الجمالٌة عرفان , : سامً -

 .م997ٔكتاب العربً, دار ال

, القاهرة, دار المعارؾ, نظرٌة الوظٌفٌة فً العمارةعرفان, : سامً -

 .م99ٙٔ

استخدام جمالٌات وتقنٌات الخزؾ الحدٌث مٌرفت حسن, : السوٌفً -

, رسالة دكتوراه, جامعة حلوان, تربٌة فنٌة, خزفٌة أشكالالبتكار 

 .م99ٙٔ

, دار التراث والقومٌةالعمران الثقافً بٌن محمود , : سٌد عبد هللا -

 .م997ٔالكتاب العربً, القاهرة, الطبعة األولى, 

, دار الفن العربً الحدٌث بٌن الهوٌة التبعٌةمحمود , : سٌد عبد هللا -

 .م997ٔالكتاب العربً, القاهرة, الطبعة األولى, 
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, دار من الحداثة إلى ما بعد الحداثة فً الفنمحمود , : سٌد عبد هللا -

 .م997ٔ, دمشق, الكتاب العربً

, بمدٌنة القاهرة اإلسالمٌةمدافن حكام مصر محمود, : سٌد عبد هللا -

 .مٕٗٓٓدار الوفاء, اإلسكندرٌة, 

ماضٌها وحاضرها  اإلسالمٌةالعمارة العربٌة فرٌد, : شافعً -

 .م98ٕٔ, ٔ, جامعة الملك سعود, الرٌاض, طبعة ومستقبلها

, جامعة الملك مٌةاإلسالالعمارة العربٌة فً مصر فرٌد, : شافعً -

 .م98ٕٔسعود, الرٌاض, 

, عصر الوالة, اإلسالمٌةالعمارة العربٌة فً مصر فرٌد, : شافعً -

 .م98ٙٔالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب, القاهرة, 

, عمادة مصطلحات فً الفن والتربٌة الفنٌةعبد الؽنً النبوي, : الشال -

 .م9ٙٓٔشبون المكتبات, جامعة الملك سعود, الرٌاض, 

علً, زٌنب محمد, : محمود النبوي, شاكر, محمد حلمً: لشالا -

 ., دار العالم العربً للطباعة, القاهرةالتذوق وتارٌخ الفن

, دار القلم, الفن اإلسالمً التزام وابتداعصالح أحمد, : الشامً -

 .م99ٓٔدمشق, 

, قراءة تؤملٌة فً فلسفته وخصابصه الفن اإلسالمًسمٌر, : الصاٌػ -

 .م988ٔالمعرفة, بٌروت, الطبعة األولى, الجمالٌة, دار 

, دار النهضة العصر المملوكً فً مصر والشامسعٌد, : عاشور -

 .م98ٙٔالمصرٌة, القاهرة, 

, دار المجتمع المصري فً عصر سالطٌن الممالٌكسعٌد, : عاشور -

 .م9ٕٙٔالنهضة المصرٌة القاهرة, 

, مكتبة فكر وحضارة اإلسالمٌةالعمارة توفٌق أحمد, : عبد الجواد -

 .م97ٙٔالقاضً, القاهرة, 

, القاهرة, اإلسالمٌةتارٌخ العمارة والفنون توفٌق أحمد, : عبد الجواد -

 .م97ٓٔ
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, دار المعارؾ, ٔتوفٌق أحمد, تارٌخ العمارة, جزء : عبد الجواد -

 .م9ٙ8ٔالقاهرة, 

, منشؤة العمارة والفنون فً دولة اإلسالمسعد زؼلول, : عبد الحمٌد -

 .م98ٙٔندرٌة, المعارؾ, اإلسك

, أوراق شرقٌة, ٔ, جتارٌخ المساجد األثرٌةحسن, : عبد الوهاب -

 .م9ٗٙٔبٌروت, 

نظرٌة الوظٌفٌة بالعمابر المملوكٌة الباقٌة محمد عبد الستار, : عثمان -

 .مٕٓٓٓ, دار الوفاء, اإلسكندرٌة, فً مدٌنة القاهرة

, ثأسس التقدم عند مفكري اإلسالم فً العالم الحديفهمً, : عزٌز -

 .م988ٔ, ٕدار الشروق للنشر والتوزٌع, عمان األردن, ط

 .م98ٗٔ, دار المعارؾ, القٌم الجمالٌةمحمد, : عزٌز -

 .م97ٙٔ, روز الٌوسؾ, مصر, ساحر األوانًمختار, : العطار -

 .م98ٓٔ, القاهرة, البنابٌة فً التصوٌر المعاصرمحسن, : عطٌة -

 .م987ٔسورٌا, , دار طالس, العمارة عبر التارٌخثروت, : عكاشة -

, تارٌخ الفن, الفن المصري/العٌن تسمع واألذن ترىثروت, : عكاشة -

 .م97ٓٔ, دار المعارؾ القاهرة, ٔج

, دار الشروق, اإلسالمٌةالقٌم الجمالٌة فً العمارة ثروت, : عكاشة -

 .م98ٔٔالقاهرة, 

فنون الشرق األوسط القدٌم فً العصور نعمت إسماعٌل, : عالم -

 .م99ٕٔ, القاهرة, ٘معارؾ الطبعة , دار الاإلسالمٌة

, بٌروت, جروس اإلسالمٌةموسوعة العمارة عبد الرحٌم, : ؼالب -

 .م988ٔللنشر, 

, بحث قباب القاهرة فً عصر الممالٌك الجراكسٌةعلً, : ؼالب -

 .م99ٖٔمنشور فً الكتاب التذكاري لمصلحة اآلثار, 

لرٌاض, , دار أسامة, االمدخل للتذوق والنقد الفنًٌوسؾ, : ؼراب -

 .م99ٔٔ
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, القاهرة, , الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعمارة الفقراءحسن, : فتحً -

 .م98ٙٔ

, القاهرة, دار المعارؾ, ٔ, جمساجد القاهرة مدارسهاأحمد, : فكري -

 .م9ٙ٘ٔ

, وزارة األوقاؾ, المملكة المصرٌة, الجزء مساجد مصر: كرٌزوٌل -

 .م9ٗ8ٔاألول, 

, دار النهضة العربٌة, اإلسالمٌةالقباب فً العمارة : صالح: لمعً -

 .م98ٙٔبٌروت, 

, دار النهضة التراث المعماري اإلسالمً فً مصرصالح, : لمعً -

 .م98ٗٔ, ٔالعربٌة, بٌروت, ط

, ٔ, دار البٌان العربً, طالعمارة على مر العصورسعاد, : ماهر -

 .م98٘ٔ

, المجلس ٖ, جمساجد مصر وأولٌاإها الصالحونسعاد, : ماهر -

 .م97ٔٔ, القاهرة, اإلسالمٌةبون األعلى للش

, المطبعة األمٌرٌة, المجلد الخامس: المجمع اللؽويمصطفى عن  -

 .م97ٖٔ

المعجم الوسٌط, دار إحٌاء التراث إبراهٌم وآخرون, : مصطفى -

 .م9ٗٓٔ, ٔ, جالعربً

والمضامٌن  األشكال, المبادئ واإلسالمٌةالفنون شاكر, : مصطفى -

 .م989ٔالمشتركة, دار الفكر, دمشق, 

, دار التراث المعماري اإلسالمً فً مصرصالح لمعً, : مصطفى -

 .م98ٗٔ, ٔالنهضة العربٌة, بٌروت ط

, موقفنا من التراث القدٌم, مكتبة التراث والتجدٌدحسن, : مفتً -

 .م987ٔاإلنجلو المصرٌة, 

, عمارة, خط, موسٌقى, اإلسالمٌةوحدة الفنون ؼازي, : مكداشً -

ة المطبوعات للتوزٌع والنشر, بٌروت, دراسة جمالٌة فلسفٌة, شرك

 .م99٘ٔطبعة أولى, 
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, دار العلم للمالٌٌن, بٌروت, المساجد فً اإلسالمالشٌخ طه, : الولً -

 .م988ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسائل العلمٌة  6-4-2

القباب فً القاهرة  أشكالتطور زخارؾ وإبراهٌم محمد, : إبراهٌم -

رسالة ماجستٌر ؼٌر , من العصر الطولونً إلى العصر العثمانً

 .مٕٙٓٓمنشورة, كلٌة الفنون الجمٌلة, جامعة حلوان, 

دراسة تجرٌبٌة لتنمٌة التشكٌل المجسم عبد الوهاب محمد, : أبو زٌد -

, رسالة لطالب التربٌة الفنٌة عن طرٌق قدرة التخٌل البصري

 .م99ٓٔدكتوراه, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 

الٌات البناء التشكٌلً فً مختارات من جمأمل عبد هللا, : أحمد -

, رسالة بالقاهرة كمدخل للتذوق الفنً اإلسالمٌةواجهات العمابر 

 .م999ٔدكتوراه, كلٌة التربٌة الفنٌة, 

, السمات البنابٌة فً الخزؾ المعاصرمتولً إبراهٌم, : الدسوقً -

 .98ٖٔرسالة دكتوراه, تربٌة فنٌة, 
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لمبانً المجمعة فً العمارة دراسة تحلٌلٌة لحنان حسٌن, : أنور -

, ماجستٌر ؼٌر المملوكٌة واالستفادة منها فً العمارة المعاصرة

 .م99ٕٔمنشورة, كلٌة الهندسة, جامعة القاهرة, 

القٌم الجمالٌة للعناصر األساسٌة فً عمارة نزار عبد الرزاق, : بلٌله -

 .م99ٗٔ, رسالة ماجستٌر, كلٌة التربٌة, جامعة أم القرى, المساجد

قرافة القاهرة فً عصر السالطٌن محمد حمزة إسماعٌل, : لحدادا -

 ., رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة اآلثار, جامعة القاهرةالممالٌك

قرافة القاهرة فً عصر السالطٌن محمد حمزة إسماعٌل, : الحداد -

, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة اآلثار, جامعة القاهرة, الممالٌك

 .م98ٙٔ

, رسالة دكتوراه نظرٌات وقٌم الجمال المعماريلفت ٌحٌى, أ: حموده -

 .م99ٓٔمنشورة, كلٌة الفنون الجمٌلة, جامعة اإلسكندرٌة, 

, اإلسالمٌةالقٌم الجمالٌة فً القباب عاصم كمال محمد, : خلٌل -

 .م98ٙٔماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة الفنون الجمٌلة, جامعة حلوان, 

مات النباتٌة فً الخزؾ اإلسالمً التصمًمتولً إبراهٌم, : الدسوقً -

المملوكً بمصر كمصدر إلثراء الخبرة الفنٌة الخزفٌة لمعلم التربٌة 

 .م977ٔ, رسالة ماجستٌر, كلٌة التربٌة الفنٌة, الفنٌة

, األبعاد الفكرٌة فً الفن اإلسالمًمعجب عثمان معٌض, : الزهرانً -

 .مٕٗٓٓ رسالة ماجستٌر كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة أم القرى,

النحت البارز وأسالٌبه وإمكاناته الشكلٌة محمد دروٌش, : زٌن الدٌن -

, رسالة ماجستٌر, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, ومجاالته الفنٌة

 .م97ٖٔ

دٌنامٌكٌة المقرنص واإلفادة منها فً التشكٌل عطا أحمد, : سلطان -

ة, جامعة , رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة الفنًالمجسم

 .م999ٔحلوان, 

استخدام جمالٌات وتقنٌات الخزؾ الحدٌث مرفت حسن, : السوٌفً -

, رسالة دكتوراه, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة خزفٌة أشكالالبتكار 

 .م99ٙٔحلوان, 
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أسالٌب تشكٌل العناصر النباتٌة فً النحت البارز فً رقٌة, : الشناوي -

جامعة  لٌة التربٌة الفنٌة,, رسالة ماجستٌر, كاإلسالمً بمصرالفن 

 .م98ٙٔحلوان, 

, القٌم الجمالٌة للمبذنة كمدخل إلثراء التعبٌر المجسمرقٌة, : الشناوي -

رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 

 .م997ٔ

مفهوم البنابٌة فً الصٌاؼات الهندسٌة أشرؾ كمال الدٌن, : صالح -

, رسالة اإلمكانات التشكٌلٌة للخزؾكمدخل إلثراء  اإلسالمٌة

 .مٕٔٓٓماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 

التؤثٌر الجمالً لمتؽٌرات التقنٌات الٌدوٌة على طه ٌوسؾ, : طه -

, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة الفنٌة, الشكل الخزفً

 .م989ٔجامعة حلوان, 

دراسة لعناصر الشكل ودوره فً تصمٌم , أمنٌة رشاد: عبد الحمٌد -

 .م98٘ٔ, رسالة ماجستٌر, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, الشعار

الحلٌات المعمارٌة الزخرفٌة على عمابر القاهرة جمال, : عبد الرحٌم -

, رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة, كلٌة فً العصر المملوكً الجركسً

 .م99ٔٔاآلثار, جامعة القاهرة, 

التكوٌنات الهندسٌة فً الفن اإلسالمً صفاء, : لرإوؾعبد ا -

واالستفادة منها فً تصمٌم وحدات خزفٌة معمارٌة متعددة 

 .م98ٕٔ, رسالة ماجستٌر, كلٌة الفنون التطبٌقٌة, األؼراض

العالقة الكامنة بٌن الشكل واألرضٌة فً إبراهٌم, : عبد الؽنً -

رسالة دكتوراه,  ,التصوٌر الحدٌث كمدخل لبرنامج تدرٌس التصوٌر

 .م99ٖٔكلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان 

إنتاج تصمٌمات زخرفٌة قابمة على أحمد محمد علً, : عبد الكرٌم -

, رسالة تحلٌل النظم اإلٌقاعٌة لمختارات من الفن اإلسالمً الهندسً

 .م98٘ٔماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 
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نسمات الخزؾ الحدٌث واإلفادة منها فً كر, محروس أبو ب: عثمان -

, رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة, تدرٌس الخزؾ لمعلم التربٌة الفنٌة

 .م978ٔكلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 

تطور أسالٌب التكوٌن فً الزخارؾ الجدارٌة بمساجد عصام, : عرفة -

ة, , رسالة دكتوراه ؼٌر منشورالقاهرة فً عصر الممالٌك البحرٌة

 .م988ٔكلٌة اآلثار, جامعة القاهرة, 

, رسالة المحتوى التعبٌري للفن اإلسالمًأنصار, : عوض هللا -

 .م99ٙٔماجستٌر ؼٌر منشورة, كلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 

القباب كوحدة معمارٌة إسالمٌة واإلفادة منها فً سمٌر علً, : عٌاد -
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 .م999ٔالتربٌة الفنٌة, جامعة حلوان, 
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 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً  

 جامعة الملك عبد العزٌز
 وكالة الجامعة للفروع  

 كلٌة التربٌة لالقتصاد المنزلً
 والتربٌة الفنٌة بجدة   

 كلٌات البنات فرع    
 

 الموقر       /                                        سعادة الدكتور 

 أستاذ مساعد      

 أستاذ مشارك      

 . .تحٌة طٌبة وبعد        أستاذ          

لدرجة دكتوراه الفلسفة فً جامعة الملك عبد العزٌز  ي نٌلحٌث أننً بصدد االنتهاء من بحث     

دراسة )     وموضوعها ( تخصص خزؾ ) كلٌة التربٌة لالقتصاد المنزلً والتربٌة الفنٌة فرع 

, هدفها الكشؾ عن القٌم ( كمدخل الستحداث صٌاغات خزفٌة بنائٌة  اإلسالمٌةتحلٌلٌة للقباب 

والخزؾ البنابً المعاصر , فلقد استلزم  اإلسالمٌةوالسمات الفنٌة التً تربط بٌن القباب 

ذاتٌة إنتاج صٌاؼات خزفٌة بنابٌة البحث تنفٌذ بعض الصٌاؼات الخزفٌة من خالل استكمال 

لقٌاس مدى االستفادة من الدراسة المقترحة , ونظراًال لما لسعادتكم من خبره مشهورة فً هذا 

فً ) / ( المجال فإننً أتؤمل معاونتكم باإلجابة على محاور االستبٌان المرفق بوضع عالمة 

: ات تعبر عن درجة تحقٌق محاور االستبانة للمحور, على النحو التالً خانة من خمس خان

 .ؼٌر موجودة ( ٘)منخفضة    (-ٗ)متوسطة    (-ٖ) عالٌة (-ٕ)عالٌة جدا    (-ٔ)

 :علما بان محاور االستبٌان هً 

 المملوكٌة كوحدة معمارٌة اإلسالمٌةبالقباب  الشكلٌة ارتباط الصٌاؼات الخزفٌة :المحور األول 

. 
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والخزؾ البنابً فً  اإلسالمٌةتحقٌق القٌم والسمات المشتركة للعمارة القباب  :المحور الثانً 

 .الصٌاؼات الخزفٌة 

 .توفر الجانب التجرٌدي واالبتكاري فً الصٌاؼات الخزفٌة البنابٌة  :المحور الثالث 

الستبانة , شاكرة علٌه أرجو من سعادتكم التكرم بإعطاء جزء من وقتكم الثمٌن لتعببة هذه ا

 الباحثة .                   وهللا ٌحفظكم وٌرعاكم ... حسن تعاونكم 

 هاله بنت عبد هللا باهمٌم                                                  

 :وقد كان عدد األساتذة المحكمٌن ثالثة هم

أم القرى أستاذ النحت بقسم التربٌة الفنٌة جامعة  -محمد أحمد هالل – ٔ

 .بمكة المكرمة

أستاذ الرسم والتصوٌر بكلٌة االقتصاد  –صفاء على فهمً دٌاب  – ٕ

 .المنزلً والتربٌة الفنٌة بجدة

جامعة الملك عبد  اإلسالمٌةأستاذ الخزؾ المشارك بقسم الفنون  –نهاد نبٌل الحسٌنً  – ٖ
 .العزٌز بجدة
                



222 

 

 

 



223 

 

 ٌزٌةملخص البحث باللغة اإلنجل 6-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

Abstract  

 

Address this research:  

Analytical study of the Islamic domes as input for the development 

of structural ceramic formulations.  

          Anyone who examines Islamic architecture notes that art differs 

from art in general in nature, characteristics and philosophy until the 

final outputs, it is a philosophical thought of exporting the Islamic faith 

and has the dimensions of the intellectual and profound philosophical 

implications still need a lot of studies and research to detect the 

components, and that comes through this research to focus the 

architectural heritage and architectural elements and decoration, but the 

richness of this heritage and richness we resort to the exact allocation 

and narrow the search to examine and analyze a variety of selections 

from the domes of the Islamic Mamluk Egypt as architectural elements 

and what they contain of artistic values and aesthetic support the creative 

process by addressing the domes of the spirit of the times contemporary 

art through our culture to see the production of new structural ceramic 

formulations help to enrich the domes of the Islamic artistic process in 

general and the composition of ceramics in particular, the importance of 

the study is for these as one of the entrances Avenue to link the practices 

of the ceramic structural formations Paljmagliat emanating from the 

study and analysis of the Islamic Mamluk domes and through the 

dumping of light on the Islamic Mamluk domes and decorative elements 

and the linkage between the technical aspects, intellectual and practical 

achievements of the structural ceramic formulations.  

     And study the structural and decorative characteristics of the Islamic 

Mamluk domes and benefit from the development of structural ceramic 

formulations, the study methodology and track historical and descriptive 
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analysis through description and analysis of the selection of the Islamic 

Mamluk domes to identify the types and philosophical implications, as 

the researcher to study school structural and functional values in the 

starting ceramic and derive the relationship between them and between 

the Islamic Mamluk domes.  

     Is also a researcher on the study methodology own experience 

through its work by the study and presentation of the production of 

ceramic study on a group of specialists to assess the production through 

a questionnaire with statistical significant bearing points and axes of the 

objectives of the search and inventory of these results to determine the 

consensus of the arbitrators on the axes of measurement verification 

hypotheses at the end of the study revealed several results Orzha that the 

philosophy of Islamic architecture influenced many of the artistic trends 

and the art of building domes share of this and the study and analysis of 

these domes from which to inspire new art formulations in the field of art 

in general and especially in ceramic Through study and analysis of the 

study Dome of the Islamic Mamluk and the development of structural 

ceramic formulations based on aesthetic values, and ended the researcher 

introduced the research findings and recommendations and references. 
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Summary 

 

Introduction 

 

    The development of formulations in the field of structural ceramic 

pottery is one of the entrances important beneficiaries of severe Tina and 

composition, based on the study and analytical insight into the elements 

of the Islamic architectural heritage, which is central to such a 

development.  

     During the study dealt with the center of the Islamic architectural 

heritage and of a dome as a source for the development of structural 

ceramic formulations show the importance of these architectural 

elements and what they contain values must be the artist or the student 

should not have overlooked the study elaborated the research problem is 

that you can enrich the creative process in the formation of ceramic 

through the use of the analytical study of the Islamic domes as an input 

for the development of formulations using the structural properties of 

ceramic structural plastic hub for research.  

     Accordingly, the study has identified the following assumptions:  

     The possibility of deriving the values of technical study and analysis 

of the Islamic Mamluk domes and to take the property structural plastic 

hub of the school to find artistic values, consistent with the artistic values 

of the Islamic Mamluk domes serve the development of ceramic forms 

of constructivism.  

     And to verify the validity of the hypotheses put forward the study 

dealt with the descriptive analytical approach applied in six chapters, 

namely:  

Chapter I: includes the subject of study and the background and the 

research problem and its importance and its objectives and Frodah 
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addition to the border and the approach and terminology.  

Chapter II: includes studies related to research.  

• First: Studies related to the field of Islamic architecture philosophical 

implications.  

• Second: Studies related to the field of Islamic Mamluk domes.  

• Third: studies related to the field of structural ceramics.  

 

Chapter III:  

Address the study of Islamic architecture and what they contain contents 

of a philosophical introduction, followed by aesthetic values in Islamic 

architecture and themes of unity and diversity and central integration and 

abstraction and symbolic also addressed the content and form in Islamic 

architecture and architectural and decorative elements of Islamic 

architecture, followed by the Mamluk architecture and components and 

the general characteristics of Mamluk architecture and values of the 

philosophical domes Islamic Mamluk and ways to build domes and the 

components of the dome.  

Chapter IV:  

First topic: a study school structural and functional values in the 

configuration of the ceramic with the concept of construction, the 

relationship between the Islamic Mamluk domes structural.  

The second topic: An Analytical Study of the selection of the domes of 

the Islamic Mamluk Egypt, from where the structural form and surface 

treatment technology the dome, the dome decoration problem analysis 

and selection of the domes of the Islamic Mamluk Egypt and draw 

artistic values in the configuration architecture of the Mamluk domes.  

Chapter V:  

Screening of a selection for the production of some of the artists world 

characterized that rely on the foreign relations and engineering as a basis 
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for building productions Fine researcher then followed by the 

presentation of productions Fine researcher and role of material in the 

development of new formulations of ceramic materials and building 

construction and tools used in the implementation of the productions of 

the Fine researcher and explain the purpose of a researcher from the 

production of ceramic configurations using plastic properties of the 

school to enrich the structural composition and presentation of the 

production of ceramic tile on the study group of specialists to assess the 

production through a questionnaire with a statistically significant bearing 

points and axes of the objectives of the search and inventory of these 

results to determine the consensus of the arbitrators on the main measure 

of achievement of assumptions that lead research.  

Chapter VI: Conclusions and recommendations and a summary of 

research and the Arab League and references. 
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